X.(pesti) Cserkészkerület
Országos Tanács

Beszámoló a 2019-es évről

A 2013. február 23.-i küldöttgyűlés 3 évre megválasztott a kerület egyik
küldöttének az Országos Tanácsba (OT). Azóta, vagyis 7 éve képviselem a
kerületet. A korábbi évekhez hasonlóan beszámolok az elmúlt évben végzett
munkámról.
A 2019-as évben az OT négy rendes ülést tartott. Mindegyiken részt vettem.
Ezen kívül 2019.04.06-tól rendszeresen Discord ülést is tartottunk. Ezekről is
készült felvétel és összefoglaló, melyet a hiányzó tagok is megnézhetnek. Több
szinten egyeztettünk a Vezetőképzési Szabályzat módosításáról is. Pár
előterjesztésről interneten tanácskoztunk. Az idén távszavazás két alkalommal
volt. Az ülések határozatai ( 6 db) az MCSSZ honlapján elérhetők.
2019.03.09. Az Országos Tanács új alelnöke Kriszbacher Gergő cst. (217.) lett.
Kerületünkben működési engedélyt kapott a 821 sz. Szent Erzsébet
Cserkészcsapat (Veresegyház). Pontosítottuk a kerületi küldöttek
megválasztásának rendjét az SZMSZ 40.§-ban. A szakági cserkészek
nyakkendőjének előírásait a RUSZ melléklete tartalmazza. Javasoltuk az éves
jelentések beadásának, és a csapat valamint a kerületi tagdíj határidejét. Ezt a
KET nem fogadta el. Elfogadtuk Márkus Richárd kitüntetésének előterjesztését.
2019.05.11. Az OKGY beszámolók elfogadása. Előterjesztés a „Jogi
munkacsoport” létrehozására, mely az Etikai bizottságok és a többi testület
munkáját segíti. Az RMCSSZ segédtisztképzés képesítéseinek honosítása- 14 új
st, ebből 1 a X. Cserkészkerületből.
2019.07.25. Határozat távszavazással a Vezetőképzési Szabályzat egy pontjáról:
68. § A bevezetési időszakban, de legkésőbb 2019. december 31-ig, képzési szint vezetők
hiányában a 18. §-tól el lehet térni, azaz az illetékes elnökség (kerületi szinten a Kerületi
Elnökség, országos szinten az Országos Elnökség) nevezik ki a képzésvezetőt, és szükség

esetén a képzés engedélyt is - kizárólag az adott képzésre vonatkozó akkreditációval
egyetemben - kiadhatja az OVT tájékoztatásával.

2019.09.14. A nagyobb előkészítést igénylő szabályzatmódosítások egyeztetése
a kerületek, Országos Elnökség és Országos Tanács között folyamatos. Az
SZMSZ két pontja változik, hogy a mostani cserkészév már ezek szerint
alakulhasson. A módosított paragrafusok:
7. § (1) A csapatvezetőség évente legalább négyszer ülésezik. (2) A csapatvezetőséget a
csapatparancsnok legalább három nappal az ülés időpontja előtt hívja össze. (3) A
csapatvezetőség a cserkészév indulása előtt (legkésőbb augusztusban) fogadja el a
cserkészcsapat adott cserkészévre szóló munkatervét és költségvetését.
8. § A felnőtt tagi gyűlés minden évben augusztusban vagy szeptemberben, a cserkészévet
megindító ülésén (a továbbiakban: évindító ülés) a) elfogadja a csapatparancsnok előző
cserkészévről szóló beszámolóját [ASZ 25. § (3) g)], b) mandátumuk lejárta esetén
megválasztja a cserkészcsapat parancsnokát illetve küldötteit és pótküldöttjeit.

2019.09.27. Távszavazással egy 8. kerületi csapat nyilvántartásba vétele.
2019.11.23. A 2020.12.0 1.-i OKGY anyagait részben elvetettük, nagyobb részt
javasoltuk megtárgyalásra és elfogadásra. Nagy terjedelme miatt a
határozatoknál megnézhető.
A X. Cserkészkerület a létszámunk alapján 3 rendes és 3 póttagot küldhet az
Országos Tanácsba. A tavaly csak 2 póttagunk volt, ráadásul egy tag évközben
lemondott. Ezzel elvesztettünk egy helyet, mert a póttag csak a hiányzót
helyettesítheti, a lemondót csak a következő küldöttgyűlés választhatja meg.
Ugyanez a helyzet az OKGY küldöttekkel és pótküldöttekkel is. A lemondással
hátrányos helyzetbe hozzák a kerületet!
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