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Az országos elnökség 2015-ös naptári évéről szóló
beszámoló
A 2015. december 5-i rendkívül tisztújító küldöttgyűlésen történt választás eredményeképp
megbízást kaptunk a következő három évben az MCSSZ elnökségi feladatinak ellátására.
A tavalyi naptári évnek így csak az utolsó heteiről tudunk elnökségként beszámolni (a leköszönő
elnökség a küldöttgyűlésen egyben számolt be az előző tíz éves munkájáról, amit a küldöttek
egyhangú határozattal köszöntek meg.)

Átadás-átvétel
A küldöttgyűlés után megkezdtük az átadás-átvételt. A korábbi elnökség tagjaival páronként és
együtt is egyeztettünk ennek kapcsán. Elkezdtük áttekinteni az EFOP projektet, aminek tervezése
már előrehaladott állapotban volt ekkorra. Az átadás-átvétel folyamata nem fejeződött be
december 31-ig.

Iroda
December 9-én összehívtuk az MCSSZ alkalmazottait. 56-an álltak ekkor személyzeti
állományban, akik közül a TÁMOP projekt lezárásával sokaknak megszűnt a pozíciója december
végével. Nehézség volt, hogy bár erről már korábban döntés született (nem is lett volna más
lehetőség), mégis erről a legtöbben nem kaptak korábban tájékoztatást. A Nagykovácsi projekt
futott tovább, erre dedikált forrásból 15 fővel, rajtuk kívül 2016-ra 11 alkalmazott maradt,
köztük olyanok akiknek kiadatlan szabadságai voltak még, illetve néhányakat még a TÁMOP
lezárással kapcsolatos feladatok miatt foglalkoztattunk tovább határozott időre év elején.

Események
Egyik első programunk a Betlehemi Láng átadása kapcsán történt. Ebben mindhárman részt
vettünk: Tidu részt vett a Bécsi átvételben (december 12.), Hangya a Sziklakápolnai ünnepségen
(december 13.), José pedig az Országházban (december 14.).
December 17-én volt az MCSSZ karácsonyi ünnepsége, amit a leköszönő elnökség kívánt még
megszervezni - kifejezve ezzel hálájukat az év során dolgozó önkénteseknek -, ezt támogattuk és
magunk is részt vettünk rajta.

Találkozók
Hetente tartottunk elnökségi megbeszéléseket. Minden alkalommal egy vagy több vendéget
vontunk be különböző témákba. Vendégeink voltak többek közt: Tekse Balázs (EFOP tervezésről),
Böröczky Csongor (OKB, Dzsembori zárás), Vida Péter, Lakatos Gergely (Nagykovácsi projekt),
Buday Barnabás, Henn Péter, Solymosi Balázs (átadás-átvétel), Sztrakay Ferenc Balázs (OTV), a
IX. cserkészkerület elnöksége, továbbá az irodai munkatársak különböző ügyekben.

