X.(pesti) Cserkészkerület
Országos Tanács
Beszámoló a 2018-es évről
A 2013. február 23.-i küldöttgyűlés 3 évre megválasztott a kerület egyik
küldöttének az Országos Tanácsba (OT). Azóta, vagyis 6 éve képviselem
a kerületet. A korábbi évekhez hasonlóan beszámolok az elmúlt évben
végzett munkámról.
A 2018-as évben az OT négy ülést tartott. Mindegyiken részt vettem.
Ezekből egy két napos ülés volt. Több előterjesztésről interneten
egyeztettünk. Az idén távszavazás nem volt. Az ülések jegyzőkönyvei az
MCSSZ honlapján elérhetők.
2018. március 03. Ugron Ákos eddigi OT elnök munkáját megköszönve
Székely Csabát választottuk 3 évre elnöknek. Meghallgattuk a
gyermekvédelmi irányelveket. A felnőtt belépési nyilatkozatot a
javasolt módosításokkal végleges formában kérjük előterjeszteni. A
Táborozási Szabályzat módosítási beadványát a vízi táborokra és
programokra módosításokkal elfogadtuk. A fürdési szabályokra való
előterjesztést módosítás nélkül fogadtuk el. Az Országos Tanács
megtárgyalta a Vezetőképzési Szabályzattal kapcsolatos javaslatot,
melyet informálisan támogat. Kéri az előterjesztőt, hogy az OT elé
terjessze be javaslatai figyelembevételével. Az Országos Tanács
megköszöni az Országos Ügyvezető Elnöknek az MCSSZ jövőképéről és
stratégiájáról szóló beszámolóját, egyben kéri az Országos Elnökséget,
hogy jelen tervezetet a tagság szélesebb körével ismertesse meg, és
kérje ki véleményét. A Nemzeti Cserkész Alapítvány és az MCSSZ
ingatlanjairól tájékoztatót hallgattunk meg.
2018.04.28. Megkaptuk, tanulmányoztuk és elfogadásra javasoltuk az
Elnökség szakmai és pénzügyi beszámolóját valamint a 2018-as

költségvetés tervét. A Felügyelő Bizottság 2017-es beszámolója nem
érkezett meg. Kértük az OKGY -t az etikai eljárásrend módosítására,
hogy az Etikai Bizottság mindkét szinten működőképes lehessen.
Elfogadtuk a Vezetőképzési Szabályzatot. A tagdíj módosításnál érveim
és ellenszavazatom mellett is a differenciált tagdíjemelést fogadták el.
Hál’ Istennek nem ez került az OKGY elé. Elviekben elfogadtuk a
„Cserkészet 2027” hosszú távú stratégiát, amit megerősítésre az OKGY
elé terjesztünk.
2018.09..29. Elfogadtuk és közzétételre javasoltuk a „Cserkészet 2027”
stratégiát, hogy ár a következő országos és kerületi tisztújítások
jelöltjei is ennek 3 éves megvalósítására készítsék programjukat.
Felhatalmaztuk az Országos Elnökséget az ingatlanfejlesztési projektek
előkészítésére. A VK Szabályzatot hatályba lépési záradékkal
egészítettük ki a FB jelzései alapján.
2018.12.09. Az ülést a rendkívüli OKGY előtt tartottuk meg.
Megvitattuk az elmaradt 2017-es Felügyelő Bizottsági jelentést és az
Alapszabályt módosító indítványokat. Az SZMSZ –t is módosítottuk,
azonban ez még nem került eddig átvezetésre. A TASZ módosítást a
következő ülésre halasztottuk. A RUSZ módosítása a szakági nyakkendők
tekintetében elvileg elfogadott, de még várjuk a kerületek véleményét
is.
Mandátumom lejárt. Ha bizalmat szavaztok, a következő 3 évben is
szeretném képviselni a kerületet az Országos Tanácsban.
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