Országos Tanács határozatok
2013. április 13. (szombat)
Magyar Cserkészszövetség Székház – Budapest II., Tömörkény u. 3/a

OT 2013.01.12./1. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kollár Tamás
titkárságvezetőt.
(10/0/0)
OT 2013.01.12./2. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv hitelesítésére megbízza Székely Csabát és
Czettele Győzőt.
(10/0/0)
OT 2013.01.12./3.

Az Országos tanács felkéri Ugron Ákost az ülés levezetésére.

(10/0/1)
OT 2013.01.12./4. Az Országos Tanács az alábbi napirendet fogadja el:
1. Országos Tanács elnökének megválasztása

2. 2013-es KGY előkészítése
3. OIB éves beszámoló
4. Országos tisztségviselők beszámolójának véleményezése
5. Közhasznúsági beszámoló véleményezése
6. A 2012. évi számviteli beszámoló és a 2013 évi költségvetés tervének véleményezése
7. Nevelési és felnőtt bizottság tagjainak megválasztása
8. Csapatalapítás és csapat megszüntetés
9. Tagdíj javaslat a közgyűlés elé
10. Közbeszerzési szabályzat
11. SZMSZ és ASZ módosítási javaslatok
12. Egyebek
(11/0/0)
OT 2013.01.12./5.
választja.

Az Országos Tanács elnökének Ugron Ákos Gábor cserkésztisztet (800.)

(11/0/0)
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OT 2013.01.12./6. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy az országos elnök 2012. évről szóló
beszámolóját az országos küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.
(11/0/0)
OT 2013.01.12./7. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy az országos ügyvezető elnök 2012.
évről szóló beszámolóját az országos küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.
(10/0/1)
OT 2013.01.12./8. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy az országos vezetőtiszt 2012. évről
szóló beszámolóját az országos küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.
(11/0/0)
OT 2013.01.12./9. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy az országos főtitkár 2012. évről szóló
beszámolóját az országos küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.
(11/0/0)
OT 2013.01.12./10. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy az országos gazdasági vezető 2012.
évről szóló beszámolóját az országos küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.
(11/0/0)
OT 2013.01.12./11. Az Országos Tanács megtárgyalta a Magyar Cserkészszövetség 2012. évi
közhasznúsági jelentését.
(11/0/0)
OT 2013.01.12./12. Az Országos Tanács megtárgyalta a Magyar Cserkészszövetség 2012. évi
számviteli beszámolóját és a 2013 évi költségvetés tervét.
(11/0/0)
OT 2013.01.12./13. Az Országos Tanács az alábbi személyeket kéri fel és választja meg a Nevelési,
ill. a Felnőttbizottság tagjainak.
Felnőttbizottság tagjai:
Pótor József cst. (304.)
Pótó Judit csst. (604.)
Ábrány-Balogh Péter csst. (25.)
Hoványi Márton csst. (2.)
Vidovszky Márton cst. (426.)
Holndonner Péter csst. (775.)
Bernáth Richárd csst. (784.)
Kerekes Margit cst. (1507.)
Lukács János SJ
Elter András RM
Rettegi Zsolt

Nevelési bizottság tagjai:
Solymosi Balázs cst. (205.)
Tekse Balázs csst. (958.)
Zombori Nelli őv. (958.)
Bedekovics Péter Pál őv. (1905.)
Pap Zsolt cst. (878.)
Szilágyi Szabolcs csst. (1909.)
Kovács Vanda
Szontágh Szabolcs
Horváth Bálint

(11/0/0)
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OT 2013.01.12./14. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy felkéri a felnőtt- és nevelési bizottság
majdan megválasztott elnökeit, hogy a soron következő Országos Tanácsülés alkalmával
számoljon be az alapszabályban foglalt feladataik állásáról.
(11/0/0)
OT 2013.01.12./15. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy az Alapszabály rendelkezéseivel
összhangban az újonnan alakult csapatok nyilvántartásba vételét az Országos Vezetőtiszt készíti
elő az Országos Tanács részére. Az Országos Vezetőtiszt a kerületi vezetés által jóváhagyott
csapatokat terjeszti az Országos Tanács elé, miután a beküldött iratokból egyértelműen kiderül,
hogy megfelel az előírásoknak. A csapat számát és nevét az Országos Vezetőtiszt javasolja, a
csapat vezetésével egyetértésben. A csapatszámok kiadásában alapelv, hogy az adott területen
létezett csapat újraindítását támogatja a Magyar Cserkészszövetség, azaz a szám felélesztésével,
a név lehetőség szerinti megtartásával.
Az előzmény nélküli csapatok számozása a következő rend szerint történik:
az első számjegy 1, ami jelzi, hogy 1989. utáni alapításról van szó.
a második számjegy a kerület számát mutatja. Az I. kerület csapatainak 0, a X. kerület
csapatainak 1.
a harmadik és negyedik számjegy sorszáma a csapatnak, kivéve, ha az adott szám már
foglalt.
(10/1/0)
OT 2013.01.12./16. Az Országos Tanács visszavonja az alábbi cserkészcsapatok működési
engedélyét, valamint ezen csapatokat törli a csapatnyilvántartásból.
I. Cserkészkerület: 158; 444.
II. Cserkészkerület: 116; 127; 222; 837.
III. Cserkészkerület: 383; 450; 472.
IV. Cserkészkerület: 73; 227; 295; 378; 463; 1401; 1407; 1416; 1423; 1424.
V. Cserkészkerület: 524; 574; 575; 585; 595; 1118; 1504; 1513.
VI. Cserkészkerület: 141; 615; 623; 1612.
VIII. Cserkészkerület: 216; 560; 868; 894; 1508; 1801; 1806.
IX. Cserkészkerület: 244; 1907.
X. Cserkészkerület: 28; 106; 344; 321; 327; 1033; 1585
A csapatok egykor volt tagjait értesítjük, azok felszereléseit, irattárát, pecsétjét és zászlóját a
kerülettel egyetértésben rendezzük.
(11/0/0)
OT 2013.01.12./17. Az Országos Tanács az alábbi csapatokat nyilvántartásba veszi.
I. Cserkészkerület: 1007. I. Rákóczi György (Üröm).
II. Cserkészkerület: 786. Szent György (Kistokaj)
X. Cserkészkerület: 1119. Árpád vezér (Bátonyterenye)
(11/0/0)
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OT 2013.01.12./18. Az Országos Tanács a következő naptári évi tagdíj mértékét az alábbiakban
állapítja meg:
Működő tag (cserkész): 1800Ft
Teljes jogú tag (felnőtt tag): 2400FT
(11/0/0)
OT 2013.01.12./19. Az Országos Tanács a mellékelt közbeszerzési szabályzatot az alábbi
módosítással elfogadja.
„k) Köteles az alábbi adatokat,
(www.cserkesz.hu), közzétenni:”

információkat,

dokumentumokat

saját

honlapján

(10/0/0)
OT 2013.01.12./20. Az Országos Tanács javasolja, hogy az ASZ 50. §-a az alábbi módon változzon:
50. § (1) A lelki közösségek a Szövetségben működő, jogi személyiséggel nem rendelkező
teológiai/felekezeti szempontok alapján önkéntes szerveződésben létrejövő társulások. A
lelki közösségek célja az azonos, vagy hasonló felekezethez tartozó cserkészek és
cserkészvezetők hitgyakorlatának, hitbéli nevelésének, tudásának, életének és
felkészültségének előmozdítása, segítése.
(2) Az adott közösség létrejöttét és működését azok a cserkészek kezdeményezhetik, akik a
lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben meghatározott egyházakhoz
tartoznak. Egy-egy egyház, vagy egyházak közössége támogató kapcsolatban állhat az
MCSSZ valamely lelki közösségével.
(3) A lelki közösségek önszerveződőek, amelyek létét az országos küldöttgyűlés hagyja jóvá. A
lelki közösségek működési rendjüket, tevékenységi körüket maguk határozzák meg, de azt az
országos tanács hagyja jóvá.
(4) A lelki közösségeknek nem tagjai, hanem aktivistái vannak, akik az MCSSZ tagjai, s mint
ilyenek élik meg cserkészetüket a lelki közösségek tevékenységében is. A közösségek
felsorolását a melléklet tartalmazza.
(7/2/0)
OT 2013.01.12./21. Az Országos Tanács javasolja, hogy alapszabály rendelkezései között az OT és
OKGY összehívására nyitva álló időszak legyen rövidebb. Az OT esetében két hétre, az
OKGY esetében négy hétre javasolja módosítani azzal, hogy az egyes napirendi pontokhoz
tartozó előterjesztések az üléseket megelőző legkésőbb nyolc, ill. huszonöt nappal
korábban kerüljenek fel a Magyar Cserkészszövetség honlapjára. Az indítványozási jog
gyakorlására nyitva álló határidő ennek megfelelően szintén módosuljon OT esetében négy
napra, OKGY esetében két hétre. A módosító indítványok megismertethetők legyenek az
OT ülésén. Az OKGY esetében az ülés összehívója legkésőbb egy héttel korábban
ismertesse a határidőben beérkezett indítványokat, javaslatokat a meghívottakkal. (8/0/1)
OT 2013.01.12./22. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy a korábban, a kerületi fegyelmi
bizottságok az előttük folyó ügyeket 2013. június 30-ig zárják le, és ezek, valamint a
korábban lezárt ügyek teljes anyagát adják át az immár országos szinten működő etikai
bizottság elnökének. Továbbá ezen határidőn belül, azaz 2013. június 30-ig az Országos
Tanács alkossa meg az Alapszabállyal koherens új Etikai Szabályzatot.
(9/0/0)
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OT 2013.01.12./23. Az Magyar Cserkészszövetég rövidített nevét továbbra is az alábbi
formában javasolja meghatározni: MCSSZ. (7/1/0)
OT 2013.01.12./24. Az Országos Tanács javasolja, hogy az alapszabály 3. §-ban az alapító nevét
„Lord Baden-Powell of Gilwell”-re módosuljon.
(8/0/0)
OT 2013.01.12./25. Az Országos Tanács javasolja, hogy az alapszabály 11. §-ban a „kiscsoport”
szó „kisközösség” szóra kerüljön kicserélésre.
(8/0/0)
OT 2013.01.12./26. Az Országos Tanács javasolja, hogy az alapszabály 4. §-a az alábbi
szövegrésszel kerüljön kiegészítésre:
„Önkéntesei által ifjúságnevelést végez, illetve életmodellt nyújt, saját nem-formális
nevelési módszerével, a helyi közösségekkel együttműködve, 7 éves kortól mindenkinek,
aki nyitott elveinkre és közössége életében tevékenyen részt vállal.”
(6/1/1)
OT 2013.01.12./27. Az Országos Tanács javasolja, hogy az alapszabály 13. § (1) bekezdése az
alábbira módosuljon:
„Működő tag: a cserkész életforma felé elkötelezett (ígéretet/fogadalmat) tett természetes
személy (a továbbiakban: cserkész).”
(1/6/1)
[a határozati javaslat így nem került elfogadásra]

Ugron Ákos Gábor cst. (800)
Czettele Győző cst. (1106)

Székely Csaba csst. (304)
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