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1. Ima, cserkészinduló, köszöntő
Imre Sándor: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a X. Cserkészkerület Küldöttgyűlésén. Örülünk, hogy
megtiszteltetek minket jelenlétetekkel. Mondjuk el a foglalkozás előtti imát!

2. A mandátumvizsgáló bizottság jelentése
Reszkető Diána: 76 lehetne, ebből szavazatszám 39. Tehát a küldöttgyűlés határozatképes.

3. Határozatképesség megállapítása, levezető elnök megválasztása
Szakács Gusztáv: A küldöttgyűlés az előre meghirdetett időpontban 14.30.-kor határozatképes. Előterjesztett
napirend felolvasása. Felvehetünk a napirendbe más pontot is mivel az eredeti időpontban határozatképesek
voltunk. Hozzászólás. Nincs.
Imre Sándor: Levezető elnöknek javaslom Szakács Gusztávot!
Levezető elnök megszavazása: Szakács Gusztáv – Egyhangúlag elfogadva!

4. Napirend elfogadása, mandátumvizsgálók elfogadása, jegyzőkönyvvezető és két
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása, szavazatszámlálók megválasztása
Szakács Gusztáv: Szavazzunk a napirend elfogadásáról! Látható többséggel elfogadva!
Mandátumvizsgáló bizottság elnöke: Reszkető Diána – Látható többséggel elfogadva!
Jegyzőkönyvvezető megszavazása: Reszkető Diána – Látható többséggel elfogadva!
Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása: Paulik Áron, Czinege András – Látható többséggel elfogadva!
Szavazatszámlálók megválasztása: Szovák Márton, Bozi Benjámin, Velis Márk – Egyhangúlag elfogadva!
Reszkető Diána: a mandátumok száma 41 – Holndonner-Kirs Enikő, Bede Áron megérkeztek

5. Az Elnökség 2014. évi beszámolója
Kerületi programok
2014:
• Farkasordító éjszakai túra (március 1.)
o 34 résztvevő
• Kiscserkész kirándulás (március 29.)
o 412-esek szervezték
o rajtuk kívül 4 csapat képviselte magát, összesen 79 résztvevő
• Csapatparancsnoki fórum (május 31.)
o 923-asok adtak otthont
• XIII. roVERseny (szeptember 5-7.)
o résztvevők: 10 kerületi csapatból 34-en, más kerületekből 6-an
o szervezők: szinte mind a kerületből, 22-en
• VéCséNap’14 (szeptember 27.)
o 96., 923. szervezése, kitűzőkkel támogattuk
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Kerületi focikupa (október 19.)
o 192-esek szervezték, váci Piarban
o 83 résztvevő
XIV. Kalazantius Kosárlabdatorna (november 29.)- 412.
o 79 résztvevő

2015 eddig:
• Farkasordító éjszakai túra (január 24.)
o 2-esek szervezték
o 25 résztvevő
o (tényleg farkasordító idő)
• II. Cserkész Asztalitenisz bajnokság (január 31.)
o 301-esek szervezték

Vezetőképzés
ŐVK: 40 jelölt

Elnökségi munka
•

•

•

•

megbeszélések
o nyár kivételével két hetente ülünk össze, kb. 6:30-8:00
o 2014-ben 20 alkalommal találkoztunk, átlag 4-en: összesen csak ez kb 120 munkaóra
együttműködés
o központ: szervezetfejlesztés
o többi kerületi elnökség
o országos elnökség, OT
o OVTT - novemberben volt ülés
mediátori szerep
o igyekszünk segíteni a súrlódások kezelésében, közvetíteni a csapatok között vagy csapatok
külkapcsolatainál (pl. fenntartó), 2-3 ilyen téma volt tavaly
segítők
o szakvezetők
o PFM - csapatok pedagógiai fejlesztése
o CSÖK - alakuló csapatok segítése

Kommunikáció
•
•
•
•
•

Körlevél: nem igazán volt rá energia, év első felében volt 3 szám.
részben e helyett létrehoztuk a cspk hírlevelet márciusban
kerületi levlista működik továbbra is a szélesebb nyilvánosságnak (őv szintig)
FB oldal: kerületi programok promózására, csapatok életének publicitást adni
honlap, xkeradmin
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Pénzügyek
2014-es pénzügyi év, bevételek, kiadások, tervezett, tényleges.
Gödör helyzete: a háztól az IÖSZ bérli továbbra is, a kerület (jogilag a Szövetség) szerződést kötött az
IÖSZ-szel, mi tőlük béreljük. A korábbi években összegyűlt adósságot sikerült visszafizetni, így
decembertől igen kedvező áron tudjuk tovább bérelni (40e/hó)
Bevételek

Összeg

2014 évi tagdíjak

2 531 600 Ft

Bankszámla nyitó egyenleg

332 638 Ft

Előző évekről áthozva házipénztárban

95 930 Ft

Megkésett tagdíjak

170 400 Ft

Összesen

3 130 568 Ft

Kiadások

Összeg

Összes kiadás
hány %-a?

Hány Ft-ot jelentett a tagdíjból
(~2000 Ft-al számolva)

Szövetségnek továbbutalva

826 200 Ft

31,68%

634 Ft

Tárgyi, dologi kiadások (kötelező iratok,
számlavezetés, utalási jutalék, internet tartozás stb.)

41 749 Ft

1,60%

32 Ft

ŐVK felszerelés és egyéni támogatás

336 000 Ft

12,88%

258 Ft

Egyéni támogatások (STVK)

35 000 Ft

1,34%

27 Ft

Roverseny támogatás

52 929 Ft

2,03%

41 Ft

Vízicserkésznap támogatás

18 000 Ft

0,69%

14 Ft

Kerületi kosárlabda torna támogatás

25 000 Ft

0,96%

19 Ft

Cspk fórum, kkgy költségek

50 789 Ft

1,95%

39 Ft

Retorika különpróba támogatás

15 000 Ft

0,58%

12 Ft

Kerületi focikupa támogatás

18 000 Ft

0,69%

14 Ft

Regöstábor támogatás

70 000 Ft

2,68%

54 Ft

Gödör bérleti díj

1 030 000
Ft

39,50%

790 Ft

Gödör ráfordítások (tartály, hűtő)

67 000 Ft

2,57%

51 Ft

Költségtérítések (táborozási vezető)

22 140 Ft

0,85%

17 Ft

2 607 807
Ft

100,00%

2 000 Ft

Egyenleg
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Ronkay János: Valakinek kérdése az elnökség beszámolójával kapcsolatban?
Amberboy Zsolt: Az ŐVK felszerelés támogatásból lett-e a kerületnek tárgyi gyarapodása?
Cs. Viktor: Ennek az összegnek a 90%-a egyéni támogatás az összeg maradék része fogyóeszköz (pl.spárga)
Czinege András: Azt mondtad a TÁMOP-ból rendezik a tartós eszközök beszerzését. Ezek hova kerülnek
VK-k után?
Cs. Viktor: Ezek a szövetség tulajdonát képezik és a kerületek kölcsön kérhetik őket. pl: sátrak, fiskars
eszközök, ásó….
R. János: Velünk és a Budai kerülettel még nem lettek lepapírozva ezeknek a használati feltételei. De amint
ez megtörténik ti is használhatjátok őket.
Cs. Viktor: Nem fognak az eszközök helyileg hozzánk kerülni, de a csapatok elvileg használhatják őket.
Sz. Gusztáv:VK-n kívüli időpontokban használhatják a kerületek
Soós Árpád: A STVK támogatás hogyan történik? A kerületnél kell igényelni?
Cs. Viktor: STVK-ra egyéni megkeresés alapján történik a támogatás, akit a csapata nem tud támogatni,
átvételi elismervény ellenében kb. 10e FT összegű támogatásban részesülhet. Ennek fejében elvárás, hogy
hosszú távon megmarad/dolgozik a kerületben, illő besegíteni a kerületi munkába pl. vezesse jól a csapatát.
Sz. Gusztáv: Idén a kerületek rendezik a cserkésznapot, erre lesz e ráfordítás a kerület részéről?
R. János: Vidéken, több helyen szerveznek cserkésznapot. A budai és a pesti kerület cserkészei a vidéki
cserkésznapokra utazzanak el, ebben az utazást támogatja a kerület. Így a kerület konkrétan nem rendezne
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cserkésznapot, de a több vidéki cserkésznapot is lehetőség lesz meglátogatni. Március első felében lesz a
konkrét regisztráció: Pécs, Székesfehérvár, Szombathely, Miskolc.
Cs. Viktor: A sátorigénylésekkel kapcsolatban kérem, hogy a tavaly kiküldött kérdőívet, gyorsan töltse ki az,
aki még nem tette és szeretne sátrat. Idén a félreértéseket elkerülendő, cél, hogy mindenkivel előre
leegyeztessünk mindent időben, akinek nem jutna sátor az kereshessen más alternatívát. Sátrak és minden
cucc Gödöllőn van. Köszönjük Ricsinek.
Cs. Viktor: A programok támogatása úgy működik, hogy a program egy részét fizetheti a kerület. Erről el
kell számolni a szövetség felé. Ha szeretnétek egy programra támogatást igényelni, úgy csináljátok, hogy le
tudjátok fedni számlákkal. Nem kell ráírni, hogy X. cserkészkerület, csak azt, hogy MCSSZ, de a
rövidítésen kívül a teljes név is használható. Megfelelő formátumú számla kell, rajtunk is számon kérik. Úgy
lesz csak kiadva pénz, ha rögtön számla is át van adva, nem lesz előre kiadott pénz. Hozzátok a számlát
adom a pénzt, ne legyen belőle probléma.
Amberboy Zsolt: (Támogatások), tagdíjak visszafordítása a csapatok irányába.
Cs. Viktor: A kerületi programok támogatásból mindenki részesedik, aki elmegy a programra, az is, aki fizet
tagdíjat az is, aki nem. Felvetődött, hogy ez nem fair azokkal szemben, akik fizetik rendesen a tagdíjat, mert
olyanok is részesednek a támogatásban, akik a tagdíjfizetést elhanyagolják.
R. János: Ehhez kapcsolódóan, csináltam egy táblázatot, ami a csapatok közötti pontversenyt mutatja.
Számított a jelentés leadás időben/nem időben, tagdíj befizetés időben/nem időben/egyáltalán lett e fizetve.
Látható, hogy akik nem fizettek tavaly tagdíjat, azok nem is nagyon vettek részt a programokon. Olyan
nemigen van, aki nem fizet tagdíjat, de ott van a programokon és kihasználja a kedvezményeket.
Reszkető Diána: a mandátumok száma 42 – Csobolyó Eszter megérkezett
Cs. Viktor: Alapvetően kétféle támogatást tud nyújtani a kerület:
Támogat egy programot pl. bizonyos költségek átvállalásával (Roverseny pólók, Vízicserkésznap kitűzők,
Kosártorna terembérlet, stb.). Ez esetben valóban részesül mindenki a támogatásból aki részt vesz a
programon (az is, aki nem fizetett tagdíjat). Viszont nagyon egyszerű az adminisztrációja és könnyű az
elszámolás ("adod a számlát, adom a pénzt"). Sajnos ezzel nehéz mit kezdeni... Lehetne a részvételi díjat a
tagdíj rendezettségtől függővé tenni, de "drágább lenne a hús, mint a leves": szervező ember (csapat) legyen
a talpán, aki ezt be tudja vállalni és maradéktalanul figyelembe venni miden egyes kerületi programon.
Jelentősen elnyújtaná a regisztrációt és nagyon sok adminisztrációs munkát jelentene. Az elszámolás is
nehézkes (minden évben el kell számolnunk a Szövetség felé a kerület pénzével), mindenkivel átvételi
elismervényt kéne aláíratni, stb. Úgyhogy ezért is alakult ki inkább a "költségek egy részének átvállalása"
módszer: egyszerű az adminisztráció, átlátható, gyors megoldás. Cserébe pedig kis tüskeként bevállaljuk,
hogy az is részesül a támogatásból, aki amúgy nem lenne jogosult. Zárójelben: miért nem fizet egy csapat
tagdíjat? Az esetek többségében azért, mert pl. nem tud, nem tudja hogy kell, alakuló csapat, a világ végén
laknak távol a központi pörgéstől, stb. Pont, hogy nekik jelenti a legnagyobb segítséget az, hogy ők is
részesülnek a támogatásból és őket a segíti a Kerület a leginkább abban, hogy cserkészkedhessenek. Én nem
venném el tőlük ezt a támogatást, ennyit el kell, hogy bírjanak a Kerület jól működő (és fizető) csapatai a
többiek javára.
Egyéneket támogat azzal, hogy pl. kifizeti a részvételi díjának egy részét. Ez a VK-t (ŐVK és STVK)
jelenti. Itt megoldhatóak a fenti adminisztrációs kérdések (van rá ember és van rá 10-12 nap a táborban),
évek óta jól működő és bevált megoldás
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Én ezt a rendszert tartanám meg továbbra is, kockáztatva azt hogy ezzel azokat is támogatjuk akik esetleg
nem fizettek tagdíjat. De hangsúlyozom, hogy azok a csapatok, akik nem fizetnek, valamilyen problémával
küzdenek, ezeket a csapatokat a többi csapat ezzel a pici kedvezménnyel megtámogathatja.
Kocsis Alex: MI van a haldokló, két embert tartalmazó csapatokkal, ezek nem törlődnek automatikusan…ez
a probléma csak görgetődig?
R. János: Nincs automatikus törlés, a kerületi elnökség kezdeményezheti a törlést, ha a működési feltételek
nem adottak egy csapathoz. Vagy a szövetség a kerületi elnökség megkérdezésével javasolhatja a törlést.
Sz. Gusztáv: OT ülésén született egy olyan határozat, hogy a taglétszámot dec31.-ig rendbe kell tenni, utána
a csapatlétszám nem módosítható, a csapatlétszám, kerületi létszám ez lesz, ezt menti az ECSET.
Ilyés András László: Lehetne a tartalékból sátrakat venni?
Cs. Viktor: Lehetne. Szeretném, ha idén nyárra rendezett lenne a sátor kérdés.
K. Alex: Mi a helyzet a tagkártyák utángyártásával? Ez leállt?
Sz. Gusztáv: Jelezni kell külön a központi titkárságon a tagkártya igényt.
Soós Árpád: Nem lehetne, hogy ezt a kerületi elnökség menedzselje?
R. János: Felvetem a központnak a problémát. Ez egy túlságosan aprólékos feladat, átláthatóbb, ha minden
csapat magának tartja számon.
Paulik Áron: Lehetne tisztázni, hogy miért fontos ez a kártya, miért fontos hogy legyen. Erről egy összesítő
információ csomagot kéne adni.
Reszkető Diána: a mandátumok száma 41 – Markó Gergely elment
Sz. Gusztáv: Szavazzunk az Elnökségi beszámoló elfogadásáról! – Beszámoló elfogadva! 41/0/0
Reszkető Diána: a mandátumok száma 42 – Szilassy Péter megérkezett
Sz. Gusztáv: Most hallgassuk meg a kerületi PFM, Kádár Cecília és a kerületi CSÖK, Havas-Volczer
Fruzsina beszámolóját.
Sz. Gusztáv: Kérdések a beszámolókhoz?
Sz. Gusztáv: Hány új csapat indul, és hány van alakulóban?
Havas-Volczer Fruzsina: 2 csapat alakul és 17 olyan közösség van akivel foglalkozom, ezeknek harmada kis
településen van ahol inkább kihelyezett őrsök rajok fognak kialakulni.
Sz. Gusztáv: Ajánlom a táblázatot a honlapon, ahol minden jól látható a csapatok állásáról.

6. OT küldöttek beszámolója
Szakács Gusztáv:
A 2013. február 23.-i küldöttgyűlés 3 évre megválasztott a kerület egyik küldöttének az Országos Tanácsba
(OT). Ronkay János Péter a másik küldött, pótküldöttek: Csáky Viktor és Parragh Gábor.
A 2014-es évben az OT öt ülést tartott és 2015-ben eddig egyet. Ebből csak a június 22.-in nem vettem részt,
de beszámolómban mindegyiket érintem.
2014.február 22. Megvitattuk az Alapszabály módosítás stratégiai kérdéseit, meghallgatva minden
érintettet. A Virág András képviselte változatot nem fogadtuk el. A küldöttgyűlésen a legalább 2 héttel
korábban leadott éves jelentésben szereplő taglétszám az irányadó (ezt azóta 2015.02.14-én módosítottuk).
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A csapatparancsnok egyúttal legyen csapatküldött is a Kerületi Küldöttgyűlésen (KGY). Felkértük az
Országos Elnökséget (OE) bizonyos szabályzatok felülvizsgálatára
A X. Cserkészkerületben új csapat a 1134 sz., megszűnt és töröltük az 1074 számú csapatot.
2014.március 22. Megtárgyaltuk és elfogadásra javasoltuk az Országos Küldöttgyűlésnek (OKGY) az éves
beszámolókat. Elvetettük a tagdíj emelésére tett indítványt- ennek ellenére került az OKGY elé. Több
módosítást fogadtunk el és javasoltunk előterjesztésre, melyeket az ügyészség kért, illetve cserkészek
terjesztettek elő. A csapatok életében a csapatparancsnok-csapatküldött és csapatgyűlés jegyzőkönyvek
egyszerűsítése a legfontosabb. Minden egyéb megtalálható az elfogadott módosítások részletezésében.
http://cserkesz.hu/sites/default/files/konyvlap_fajl/orszagos_tanacs_hatarozatok_-_2014-03-22.pdf
X. Cserkészkerület újonnan bejegyzett csapata: 337 sz.
2014. június 22 Az OT elfogadta az MCSSZ Etikai szabályzatát, elvetette az Alaki Szabályzat
felfüggesztését, az SZMSZ módosítására, az alaki, pénzügyi és ruházati szabályzatra kéri a módosított vagy
új előterjesztések kidolgozását.
2014. október 04. Elfogadtuk a szövetség adatvédelmi szabályzatát. Jóváhagytuk egy miskolci ingatlan
megvásárlását, mely a jövőben a II. Cserkészkerület kezelésében annak gazdasági és civil szervezeti bázisát
is biztosíthatja. Tájékoztatót hallgattunk meg az Országos Vezetőtiszttől. Továbbiakban részt vettünk a
cserkész stratégia és a szövetség fejlesztése programokon.
2014. november 22. Az ülésre az INDABA folytatásában került sor. A stratégiai és szervezet fejlesztési
munkacsoportok kérték az OT tagok közreműködését is. Vállaltam ez utóbbiban való munkát, de eddig
senki sem keresett meg. Elfogadtuk, hogy az MCSSZ eladhassa ingatlanrészét egy elhanyagolt
székesfehérvári ingatlanban. A legnagyobb vitát kiváltó ruházati szabálymódosításban sokat segített a
kerületi lista használata. Az előterjesztők is belátták ezt és gyakorlatilag annyit módosítottunk, amennyiben
a ma kapható ingek most már szabályosak. A többlet, hogy lehet választani leányszabású blúzt is, de ez nem
kötelező. A módosítás alapján lehetséges kiírni pályázatot ing gyártásra. A többi RUSZ kérdésről február
28-ig kértünk lebonyolítani egy véleménykutatást. Ez el sem kezdődött.
2015. február 14. A bemutatott 2014-es beszámoló még kiegészítésre szorul. A 2015-ös tervezetet első
változatban áttekintettük, több kérdést tisztáztunk és kiegészítéseket kértünk. Felvetettük a tagdíj kérdését és
továbbítottuk a cserkészcsapatok igényét, hogy többé ilyen előterjesztés ne kerüljön az OKGY elé a KKGY
vagy a tagok előzetes megkérdezése nélkül. A megígért biztosítási szerződés még nem jött létre. Az ASZ
módosításnál javasoltuk, hogy csak az elnökség tagjai kaphassanak az OKGY által megszavazott
tiszteletdíjat a jövőben. A 2016-os évtől az előző év december 31 éjféli csapatlétszám ( és kerületi) legyen a
taglétszám mérvadó. Ez a jövőben fontos: a csapatparancsnokok időben végezzék el a feltöltéseket és az
inaktív tagok helyzetének a rendezését. Ehhez kértük az ECSET fejlesztésének alkalmazkodását is. A
VKKMISZ átdolgozásáig (2014.május 31) vezetőképzési tevékenységet országos szinten is lehet folytatni.
X. Cserkészkerület újonnan bejegyzett csapata: 928 sz.
Mostani OT-n kimondottan kértük, hogy az OT ellenjavaslata ellenére, ne kerüljön az OKGY elé napirendi
pont.
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7. 2015. évi költségvetés tervezet
Bevételek

Összeg

2015-ös tagdíjak (30% emeléssel számolva) 3 250 000 Ft
Tagdíj csúszás, nem fizetés

-250 000 Ft

Áthozatal 2014-ről

500 000 Ft
3 500 000 Ft

Kiadások

Összeg

%

2014-es
összeg

2014-es
%

Változás
iránya

Továbbutalás a szövetségnek, működési
költségek

1 050 000 Ft 30,00%

867 949 Ft

33,28%

0

VK ráfordítások (eszköz, felszerelés)

400 000 Ft 11,43%

371 000 Ft

14,23%

0

Program ráfordítások

400 000 Ft 11,43%

249 718 Ft

9,58%

+

Gödör bérlet

480 000 Ft 13,71%

1 030 000 Ft

39,50%

--

Gödör költségek, ráfordítások

300 000 Ft

8,57%

67 000 Ft

2,57%

++

Egyéb kiadások

50 000 Ft

1,43%

22 140 Ft

0,85%

+

820 000 Ft 23,43%

522 761 Ft

20,05%

+

Tartalék, megtakarítás

3 500 000
Ft
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Cs. Viktor: Kérdés, hozzászólás a 2015. évi költségvetés tervezethez?
Czinege András: Az elmúlt KKGY-en tettem fel kérdéseket…ezek teljesítésére kaptam ígéretet. Pl: Wifi,
miért nincs még? Ancsa Gödörrel kapcsolatos kérdőívében jeleztem, hogy tudnék eszközbeli segítséget
nyújtani, de nem lett megkeresés ezekkel kapcsolatban, ezzel mi történik, a folyamatról szeretnék
tájékoztatást kérni.
Cs. Viktor: Be lesz kötetteve rendesen a net, a legolcsóbb, legegyszerűbb csomagot választjuk. Tavalyi
problémák rendeződtek. Ismét ígéretet teszek erre, a jövő hét folyamán el fogom intézni.
Gödör felújításához, a kérdőív célja az igényfelmérés volt, nagy fellángolás, lehetőség nem volt a tavalyi
költségvetésből komoly felújításokra. Van tartalék, de ez a vészhelyzetekre van. VK támogatás Gödör
hirtelen felújítás. Idén lesz kb 300e Ft a Gödörre, felújításra, fejlesztésre. A beküldött adatok nem vesztek el,
Ancsa készített egy összefoglalót belőle, ami még nem ment ki kerületi listára. Idén ténylegesen el fog
indulni ez a munka, amíg nem volt erre pénz addig nem akartunk nekikezdeni.
R. János: A Gödör felújításának nem az a célja, hogy az évi egy KKGY t szolgálja, hanem ha szerveztek ide
programot az fog a fejlesztésnek is motivációt, célt adni. Reméljük, ha fejlődik az infrastruktúra, akkor
többen fogjátok igénybe venni. Eddig minimális volt a kihasználása, de használjuk ki, ha már fizetünk érte.
Holndonner-Kirst Enikő: Jó lenne nem konkrét összeget meghatározni fő/per éj, hanem adományként
lehetne beadni, amiből pl. összejöhetne egy falmeszelés…
Cs. Viktor: Nyitott a Gödör bármilyen csapatprogramra, Zoli nyit-csuk…előre egyeztetés alapján. Gödör
foglalási naptár fönn van a honlapon. Használjuk a Gödröt mint helyszínt, lehetőséget. Jelezzétek ha
bármilyen igény van és igyekszünk segíteni.
Cs. Viktor: Ki fogjuk tenni a honlapra az árakat, tél/nyár, fizet tagdíjat/nem fizet tagdíjat… Kevés bevétel
várható belőle, de azt a Gödörre fogjuk fordítani.
Sz. Gusztáv: Szavazzunk a 2015. évi költségvetés tervezet elfogadásáról.
A költségvetés tervezet elfogadva! - 41/0/1

8. Kerületi tisztségviselők megválasztása
OT-tag megválasztása
R. János: Ezévtől szeretnék lemondani az OT tagi tisztségemről. Ennek oka, hogy úgy érzem, a kerületi
elnökségben végzett feladataim mellett erre nem jut kellő időm, ezért a mandátumból még hátralévő egy
évet nem tölteném ki. A helyemre Németh-Nagy Melindát jelölném. Úgy gondolom, a szakmai hozzáértése
és nevelési kérdésekben való kompetenciájának köszönhetően jól fogja tudni képviselni a kerületet az OT-n
felmerülő kérdések tárgyalásánál. Nem utolsósorban pedig a jelenleg csak férfiakból álló tanács a lány
cserkészek szempontjaival tudna gazdagodni.
A tavaly év végi állapotok szerint még épp nem léptük át a 2000 főt, így továbbra is két tag képviseli
kerületünket az OT-ban, jövőre esélyes hogy ez háromra fog bővülni.
Sz. Gusztáv: Van e más javaslat az OT-tag küldöttjére? Nincs.
Szavazzunk, felvegyük a listára: 40/0/2 arányban felvéve.
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Kerületi küldöttek és pótküldöttek megválasztása
R. János: 20 jelölt, 20 választható küldött…nem érdekes a sorrend.
Imre Sándor: A kiadott lapon, fölül az OT tagról szavazunk, után a vízszintes vonal OKGY-re küldöttek
listájára való szavazás következik. Aki egyetért a listával az igen, aki nem az nem, aki valakivel nem ért
egyet az írja fel a sorszámát.
Országos Küldöttgyűlés megválasztott küldöttek (20)
•

Amberboy Domonkos (412.)

•

Kocsis Alex (802.)

•

Amberboy Zsolt (412.)

•

Körmöczi Gábor (192.)

•

Arany János (2.)

•

Németh-Nagy Melinda (412.)

•

Bujk András (432.)

•

Paulik Áron (811.)

•

Czinege András (2.)

•

Schwarczenberger István (923.)

•

dr. Ferencz Mária (1975.)

•

Soós Árpád (192.)

•

Dr. Molnár Sarolta (2.)

•

Szakács Gusztáv (93.)

•

Futó Ádám (432.)

•

Szöllősy Vágó János (96.)

•

Gál Balázs (293.)

•

Szovák Márton (2.)

•

Ilyés András (140.)

•

Sztrakay Ferenc Balázs (173.)

Reszkető Diána: a mandátumok száma 41
Sz. Gusztáv: A szavazás eredményeként, egyhangúlag el lett fogadva az OKGY küldöttek listája! – 41/0/0
Németh-Nagy Melinda OT tagnak megválasztva! – 39/1/1

9. Javaslatok, indítványok, egyebek
R. János: Hirdetnivalók!
Az MCSSZ kommunikációs tréninget szervez a parancsnokok, csapat kommunikátorok..stb. részére; az
időpontok kivetítve. Lőjünk be egy hétvégét erre. Kérek rövid határidőn belül visszajelzést.
KNT: 2016-ban KNT, volt 2 megbeszélés az ősz folyamán, amikor megpróbáltuk a koncepciót megalkotni,
volt egy kérdőívezés is. Képet kapni mik a KNT-vel kapcsolatban a csapatokban dolgozó vezetőknek az
elképzelései, igényei. Jó lenne megválasztani egy táborparancsnokot. Mivel az elnökség mandátuma jövőre
lejár és KNT utána lesz, a mostani elnökségnek nem lesz már befolyása rá. És a szervezés már elért arra a
pontra, hogy nagyobb döntéseket kelljen hozni, egyeztetni. Markó Gergő csapatából nem volt erre senkinek
ambíciója. Engem támogatnának ebben. Én a KNT-ben a csapatokat tekinteném altábornak, nem feltétlen
szükséges a 90-100 fő körüli vegyes altáborok kialakítása, inkább meg kell találni azt a pár közös pontot
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amiben az egész kerület együtt tudna dolgozni. Nem lenne probléma, ha eltérőek az altáborok méretei,
önmagában a logisztikára nem róna ez nagy terhet.
Én 15-20 altáborban gondolkodnék, 40 fő lenne az alsó határ, kisebb csapatokat egy-egy nagyobb csapathoz
beosztani, vagy akik megszokták csapatok hogy együtt táboroznak azok maradhatnának együtt de ez nem
lenne egy kényszer.
Munkacsoportok összetétele: ősszel indult egy felmérés ki milyen munkacsoportban szeretne dolgozni. Nem
sokan töltötték ki. Nem feltétlen törekednék arra, hogy minden mcs-ban legyen minden altáborból valaki,
aki viszi az infókat. A mcs. kapcsán inkább konkrét embereket kérnék a mcs. vezetésére, de csak ott kéne
szervezni maga alá, amit nem tudna egyedül megcsinálni.
Az egész KNT olyannak él a fejemben, ami egy közös csapattábor, sok könnyítés, sok háttérfeladatot szét
tudunk osztani, lehetőség arra hogy legyenek közös programjaink, hogy megismerjük egymást. Megőrizném
a csapatok identitását, az eddigiekhez képest ezt jobban előtérbe helyezném. De ez nem csak egymás mellett
táborozó csapatokat jelentene. A programokat az altábor nagyrészt megszervezi magának, meglenne a
szabadság a hagyományok megőrzésére a KNT keretein belül. Kapna benne segítséget minden altábor.
Remélem sokan hozza tudtok szólni, segíteni.
A néhány nyitott kérdést, ami a koncepcióhoz kell, majd később levelezés folyamán lesz
megbeszélve…kérdőíves, közvetlenül a parancsnokok megkeresésével. Szeretném, hogy a következő 1-2
hónapon belül meglegyenek azok az emberek akik a főbb feladatokért felelnek. Az egész folyamat során
nagy figyelmet fogok szentelni a folyamatos tájékoztatásra, a szerevezés folyamatát bárki nyomon
követhesse, net: knt.xcserkesz.hu.
Kocsis Alex: Legyen azon a hangsúly, hogy szülessenek kapcsolatok csapatok között is. Próbáljunk meg
más szemléletet kialakítani. A legutóbbi KNT-ben egyedül azzal a csapattal tudtam kapcsolatot kialakítani,
akivel egy altáborban voltam, a többiekkel csak egymás mellett táboroztunk.
R. János: Azzal hogy a csapatok együtt legyenek, pont az a acél hogy meglegyen a csapatok komfort érzete.
De emellett arra is helyezném a hangsúlyt, hogy a csapatok jobban megismerjék egymást. Ezt kifejezetten a
programokban látom, szeretném, ha lenne sok korosztályos program.
Sz. Gusztáv: Javaslat Ronkay János legyen a 2016-os KNT táborparancsnoka – Egyhangúlag elfogadva!
Reszkető Diána: a mandátumok száma 41
Soós Árpád: A tagdíjakkal kapcsolatban javaslatot tennék. A szövetség lépcsős tagdíjemelést szeretne és
tavaly volt az első ütem. Jó jelzés lenne az OKGY küldötteknek, ha most a kerületi küldöttek véleményt
formálnánk a tagdíj emeléssel kapcsolatban. Alkossunk egy véleményt, hogy a szövetség ne vigyen végbe
úgy változtatásokat, hogy a csapatokat ne kérdezné meg. Továbbá az elnökség várhatóan felterjeszti, hogy
fizetőssé váljon az elnökségi munka, és a KKGY foglaljon állást abban, hogy erre nemlegesen szavazzunk.
Holndonner-Kirst Enikő: A kerületben nem feltétlen minden cserkész egyféleképpen gondol valamit, a
kerületi küldötteknek a kerület arányát is leképezni kéne. Ezt az eltérést az országos küldötteknek is
képviselniük kéne.
Sz. Gusztáv: Az OE levelet küldött az OT-nak. Mi volna, ha az OE és a választott vezetés valamilyen
tiszteletdíjban részesülne? Az MCSSZ-ben a 20,30,40es években mikor több 10e volt a taglétszám voltak
fizetett vezetők. OT határozat 2015.02..14/6
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Czinege András: Mivel az ASZ-ban benne van, hogy a cserkészet önkéntes mozgalom, ezért egyik választott
tisztségviselő sem részesülhetne fizetésben.
Ugróczky Gábor: Ha fizetett lenne, akkor kellene munkaköri leírás.
Holndonner-Kirst Enikő: A fizetett alkalmazottak munkája nincs arányban az elvégezhető napi 8 órás
munkával. Jelképesnek tartom a mostani tagdíjat, de nem erre kéne fordítani.
Czinege András: A legtöbb vezető éjszakába nyúlóan végzi a feladatait, de egyikünk se kér fizetséget érte.
Szőllösy Vágó János: Legyen egységesség, ha az OE kaphat, akkor kaphasson mindenki, akit
megválasztottak valamilyen tisztségviselésre.
Sz. Gusztáv: Ha ez így lenne, akkor bárki tisztségviselő kaphatna, ha van közösség, aki megszavazza neki,
ez már parttalan lenne.
Soós Árpád: Azzal hogy az OE fizetetté válna a cserkészet fő motivációját tennénk tönkre, nem önkéntes
motivációból hanem a fizetésért fognak dolgozni. Ez cserkészpedagógiai szempontból rossz megoldás lenne.
Cs. Viktor: Formáljon a KKGY egy véleményt. Ki az, aki támogatja, ki az, aki nem. Legyen egy igen/nem
arány, hogy az OKGY küldöttek tudjanak mihez viszonyulni.
Javaslat: A X. cserkészkerület küldöttgyűlése az OT 2015.02.14/6. határozatában javasoltat támogatja.
Szavazás eredménye: 0/30/10
Schwarczenberger István: Nem lehetne e határozatlan időre megválasztani a csapatküldötteket. Mert nehéz
vagy nem lehet összehozni egy csapatgyűlést.
R. János: Már nem muszáj személyesen is részt venni a csaptgyűléseken, elektronikusan is lehet jelen lenni.
Schwarczenberger István: Lehetne újra ügyelet? Fel lehetne osztani az ügyeleti időt, mindig más tartsa.
R. János: Már nincs rá igény, email, telefon elérhetőek vagyunk, külön délutáni időpont is megbeszélhető.
Csobolyó Eszter: Yhtüsz, megjelent a folyóirat, a közösség imakönyvet szeretne megjelentetni, várjuk ehhez
az észrevételeket. Március 6-8 Balatonfenyvesen lesz az éves rendes közgyűlés, mindenkit várunk
szeretettel.
N.-N. Melinda: Ha hoztatok vissza tesztverziót az EINK-ből, akkor kérlek, adjátok nekem. Az online felület
elérhető még március közepéig.
Kádár Cecília: Az MCSSZ honlapján is fent lévő társasjátékból sorsolunk ki 6 szettet. A nyertesek: 1918,
2,432, 813, 412, 923 csapatok. Gratulálunk!
Sz. Gusztáv: Köszönöm a részvételt, átadom a szót az Elnök Úrnak.
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10.Elnöki zárszó, ima, Himnusz
Budapest, 2015. február 22.

Czinege András

Paulik Áron

Jegyzőkönyv-hitelesítő

Jegyzőkönyv-hitelesítő

Reszkető Diána

Szakács Gusztáv
Levezető elnök

Czinege András

Jegyzőkönyv-vezető

Reszkető Diána

Paulik Áron

14

