Határozat
a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok
XXIII. Országos Közgyűlésén, 2012. október 20-án, Ipolynyéken
A Csemadok Országos Közgyűlése
I. megállapította, hogy
a közgyűlés a mandátumvizsgáló bizottság jelentése alapján határozatképes a
napirend valamennyi pontjában.
II. elfogadta:
a közgyűlés módosított napirendjét, valamint tanácskozási, szavazási és
választási rendjét
III. megválasztotta:
 a mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottságot,
 a javasló bizottságot,
 a Csemadok országos elnökét, Bárdos Gyulát
 a Csemadok általános alelnökét, Köteles Lászlót
 az ellenőrző bizottság elnökét, Rózsa Ernőt
 az ellenőrző bizottság tagjait: Fekete Zoltánt, Molnár Zsuzsa, Spót
Máriát, Varga Lászlót,
IV. tudomásul vette:
 az országos tanács által megválasztott bizottságok (jelölő,
programalkotó, alapszabálymódosító) által előterjesztett javaslatokat
 a területi konferenciák és a Zenebarátok Társasága által delegált OT
tagokat, póttagokat, az Elnökök Tanácsának összetételét
V. jóváhagyta:
 az elnöki beszámolót
 az ellenőrző bizottság jelentését
 a Csemadok Alapszabályát
 a Csemadok programját
VI. feladatul adja:
a.) az országos tanácsnak, hogy
 munkáját az elfogadott program szellemében végezze,
 az OK-en elhangzott javaslatokat dolgozza fel,
 kellő odafigyeléssel szervezze meg az ünnepi ülést a









Szövetség megalakulásának 65. évfordulója alkalmából,
évente szervezze meg a Csemadok hagyományos országos
rendezvényeit a területi választmányok bevonásával,
b.) az országos tanács elnökségének, hogy
a XXII. OK elfogadott dokumentumokat tegye közzé a Szövetség
honlapján
az év végéig hagyja jóvá a Csemadok átdolgozott működési
szabályzatát
az év végéig hozzon létre közhasznú szervezeteket a Csemadok
munkájának támogatására
tegyen lépéseket annak érdekében, hogy partnerszervezetekkel
együttműködve készüljenek nemzeti közösségünkről történelmi,
demográfiai, szociológiai és politológiai szempontból olyan
helyzetértékelések, amelyek alapját képezhetik a szövetség későbbi
programjának és cselekvési tervének

VII. megbízza:
az országos tanács elnökségét, hogy
 ülésein rendszeresen értékelje a területi választmányok munkáját
 hazai és külföldi források segítségével tovább stabilizálja a Csemadok
munkatársi gárdáját
 vegyen részt a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala munkájában
VIII. felszólítja
 az Országos Tanácsot és az Országos Tanács Elnökségét, hogy
• a jövőben is aktívan foglaljon állást a Csemadok tagságát és a
szlovákiai magyarságot érintő kérdésekben,
• vizsgálja meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos
Kórusával való további együttműködés lehetőségét.
IX. egyetértőleg támogatja
a szlovákiai magyarok megmaradásának és fejlődésének alapfeltételei című
dokumentumot, hangsúlyozottan kiemelve az oktatási és kulturális
önkormányzatiság fontosságát.
X. támogatja
a Beneš-dekrétumok ügyében kezdeményezett petíciónak az Európai
Parlament petíciós bizottsága elé terjesztését.

