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Tisztelt Országos Tanács!

A 2018. szeptember 29-ei Országos Tanács ülésen meghallgatott javaslatok és szempontok
alapján módosítom a 2018. szeptember 19-ei javaslataimat az alábbiakra.
Ezennel beterjesztem a 2018. november 24-ei Országos Tanács ülésre a Magyar
Cserkészszövetség Szervezeti és Működési Szabályzat módosítási javaslataimat.
Magyarázat:
Az éves jelentés és a tagdíjfizetési határidejét javaslom a cserkészévhez igazítani.
- A cserkészévhez igazított éves jelentés jobban igazodik a cserkészcsapat létszámához és
munkájához.
- A cserkészévhez igazított éves jelentés és tagdíjfizetés jobban igazodik a vezetőképzések, és a
különpróbák jelentkezéséhez.
- A tagdíjfizetés cserkészévhez igazított befizetése megengedi, hogy a valósághoz közelebb álló
költségvetést tervezzen minden cserkészkerület elnöksége, és az országos elnökség is.
- A cserkészévhez igazított tagdíjfizetés lehetőséget add, hogy a WOSM részére történő MCSSZ
tagdíjfizetés se kerüljön késedelembe, mint ahogy az eddigi gyakorlatban történik.
- A tagdíjfizetés/nem fizetés, az éves jelentés leadás/nem leadás ügymenete, és a problémás
ügyek kezelése ne csússzon bele a cserkésztáborok szervezési és engedélyeztetési idejébe. Nem
csak az MCSSZ-en belüli táborozási engedélyeztetés ügymenetére van hatással, hanem a
közegészségügyi, és a zöldhatósági eljárások ügymenetének határidejére is. Így ez veszélyezteti
a cserkésztáborok szabályos megtartását, és az állami hatóságoknak pénzbírság kiszabására add
lehetőséget.
***
Eredeti:
SzMSz 5. § (1) A tagdíjakat a csapat parancsnoka beszedi csapatának valamennyi cserkész és
felnőtt tagjától, az SZMSZ függelékében található elismervény kiállítása és aláírása mellett. Az
adott évre beszedett tagdíjat legkésőbb az adott év március 31-ig egy összegben befizeti az
illetékes kerületnek erre a célra kijelölt bankszámlájára postai átutalási megbízással (csekken),
átutalással vagy készpénzbefizetéssel. A befizetés közleményében fel kell tüntetni a
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csapatszámot, és hogy hány működő és teljes jogú tag tagdíja lett befizetve egyszerre. A
beérkezett tagdíjakat a kerületi elnökség április 20-ig jóváhagyja az ECSET-ben.
Javaslat:
SzMSz 5. § (1) A tagdíjakat a csapat parancsnoka beszedi csapatának valamennyi cserkész és
felnőtt tagjától, az SZMSZ függelékében található elismervény kiállítása és aláírása mellett. Az
adott cserkészévre beszedett tagdíjat legkésőbb az adott év augusztus 31-ig egy összegben
befizeti az illetékes kerületnek erre a célra kijelölt bankszámlájára postai átutalási megbízással
(csekken), átutalással vagy készpénzbefizetéssel. A befizetés közleményében fel kell tüntetni a
csapatszámot, és hogy hány működő és teljes jogú tag tagdíja lett befizetve egyszerre. A
beérkezett tagdíjakat a kerületi elnökség szeptember 10-ig jóváhagyja az ECSET-ben.

***
Eredeti:
SzMSz 5. § (2) Az ECSET-ben jóváhagyott tagdíjak megfelelő részét a kerület legkésőbb május
10-ig továbbutalja az országos elnökségnek.
Javaslat:
SzMSz 5. § (2) Az ECSET-ben jóváhagyott tagdíjak megfelelő részét a kerület legkésőbb
szeptember 15-ig továbbutalja az országos elnökségnek.

***
Eredeti:
SzMSz 19.§ (2) A cserkészcsapat [és a kerület] éves jelentésének leadása az ECSET rendszerben
történik. A jelentés leadásának határideje a január 31.
Javaslat:
SzMSz 19.§ (2) A cserkészcsapat [és a kerület] éves jelentésének leadása az ECSET rendszerben
történik. A jelentés leadásának határideje az augusztus 31.
***
Eredeti:
SzMSz 54. § (1) A csapatparancsnok január 31-ig írott listát készít a csapat felnőtt tagjairól
(alapszabály 13. § (2) bekezdés, valamint 25. § (1) bekezdés és 27. § (1) bekezdés), és a
csapatvezetőség tagjairól (alapszabály 24. § (3) bekezdés).
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Javaslat:
SzMSz 54. § (1) A csapatparancsnok augusztus 31-ig írott listát készít a csapat felnőtt tagjairól
(alapszabály 13. § (2) bekezdés, valamint 25. § (1) bekezdés és 27. § (1) bekezdés), és a
csapatvezetőség tagjairól (alapszabály 24. § (3) bekezdés).
***
Új javaslat:
Átmeneti rendelkezés
57. § (1) Az SzMSz 5. § (1), (2), 19.§ (2), és 54. § (1) módosításai 2019. június 1-én lépnek hatályba.
57. § (2) Az SzMSz 57.§ (1) hatályba lépést követően a legelső tagdíjfizetéskor a legutóbbi
tagdíjfizetéstől számított időarányos tagdíjat kell az SzMSz 5. § (1), és (2) szerint befizetni. Tehát
az Alapszabály 40.§ (2) f) szerint meghatározott tagdíj 8/12-ed részét.
***
Magyarázat:
A 2018. szeptember 29-ei Országos Tanács ülésen elhangzottak alapján még mindig nem lett
kijavítva az SzMSz megfelelő pontja, így módosító javaslatomat újra beterjesztem. Nincs az
Alapszabályban 56. § (1) b pont.
Eredeti:
SzMSz 40.§ (3) A szavazatszámlálásnál az alapszabály 56. § (1) b pontja szerint kell eljárni a
„jelölt”-et a „lista”-val helyettesítve.
Javaslat:
SzMSz 40.§ (3) A szavazatszámlálásnál az alapszabály 59. § (1) b pontja szerint kell eljárni a
„jelölt”-et a „lista”-val helyettesítve.

Kérem, a tisztelt Országos Tanácsot, hogy határozatában fogadja el az előbb beterjesztett SzMSz
módosítási javaslatokat és léptesse azonnali hatállyal életbe.
Jó munkát!
Budapest, 2018. november 10.
...............................................................
Sztrakay Ferenc Balázs cst.
Magyar Cserkészszövetség
országos táborozási vezető

