X. Kerületi Küldöttgyűlés

JEGYZŐKÖNYV

A X. Cserkészkerület Küldöttgyűlésének időpontja: 2020. 02. 23. 15.00-18.00 óra között.

Helyszín: Cserkészgödör; Budapest, 1137 Radnóti Miklós u. 38.

Határozatképesség vizsgálata:
Elméleti mandátumszám: 107
Határozatképességhez szükséges mandátumszám: 54
Jelen lévő mandátumok: 36
A Kerületi Küldöttgyűlés 15.00 órakor határozatképtelen.
Mellen Krisztina csst. (133) közli a jelenlevőkkel, hogy a gyűlést a meghívóban leírtak
szerint 15.30 órakor kezdjük meg.
Szöllősy Vágó János cst. (96): A Vízivezetőképzésről mond pár izgalmas gondolatot, a
jelenlévőket részvételre buzdítja.
Rudán János cst. (25.): Mond pár szót a Boys Scouts of America szervezet helyzetéről.
Kiemeli a magyar cserkészvezetők felelősségét a gyermekvédelem témakörében.
Elmondja, hogy az MCSSZ miben segít ehhez, beszél a gyermekvédelmi kiadványról, és
erről a weboldalról: https://gyermekvedelem.cserkesz.hu.
15.30 órakor:
1. napirendi pont
Elnöki köszöntő, közös ima
Mellen Krisztina csst. (133.) kerületi elnök köszönti a megjelenteket, közös imára
szólítja a jelenlévőket.
2. napirendi pont
Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása,
szavazatszámlálók megválasztása, mandátumvizsgálók jelentése, napirend
elfogadása
Mellen Krisztina csst. (133.): Levezető elnöknek Tirczka Sebestyén csst-t (2.) javaslom.
XKKGY 2020.02.23./1. A Kerületi Küldöttgyűlés Tirczka Sebestyén csst-t (2.) kéri
fel a küldöttgyűlés levezetésére.
(látható többséggel)
Tirczka Sebestyén csst. (2.): Köszöntök mindenkit. Válasszuk meg a
szavazatszámlálókat, jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyv hitelesítőket.
Jegyzőkönyvvezetőnek Gergely Pétert javaslom.
Határozatképesség vizsgálata:
A megismételt küldöttgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül, a meghirdetett
napirendi pontokban határozatképes.
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A levezető elnök megállapítja, hogy az ülés a meghirdetett napirendi pontokban
határozatképes.
Mandátumszám: 54
XKKGY 2020.02.23./2. A Kerületi Küldöttgyűlés felkéri Gergely Péter csst.-t (133.)
a jegyzőkönyv vezetésére.
(látható többséggel)
XKKGY 2020.02.23./3. A Kerületi Küldöttgyűlés Sztrakay Ferenc Balázst cst-t.
(173.), Téglás Gergely csst-t. (929.), Velis Márk József cst-t. (301.) és
Formanek Dénes csst-t. (432.) szavazatszámlálóinak választja.
(látható többséggel)
XKKGY 2020.02.23./4. A Kerületi Küldöttgyűlés megbízza Szöllősy Vágó János
cst-t. (96.) és Németh Kristóf cst-t. (270.) a Kerületi Küldöttgyűlés
jegyzőkönyvének hitelesítésével.
(látható többséggel)
Tirczka Sebestyén csst. (2.): A meghirdetett napirendi pontokon kívül nem hozhatunk
érvényes határozatot. Ezért javaslom az eredeti napirendet elfogadásra.

XKKGY 2020.02.23./5. A Kerületi Küldöttgyűlés az alábbi napirendet elfogadja:
1. Köszöntő, közös ima.
2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása,
szavazatszámlálók megválasztása, mandátumvizsgálók jelentése, napirend
elfogadása.
3. A kerületi elnökség beszámolója a 2019. évi tevékenységéről és pénzügyeiről.
4. A kerület 2020. évi költségvetési tervének elfogadása.
5. Az országos tanács tagjainak és póttagjainak beszámolója és ennek elfogadása.
6. A kerületi tisztségviselők megválasztása (kerületi küldöttek, pót küldöttek).
7. A kerületi tisztségviselők megválasztása (országos tanács tag, pót tag).
8. Segédtiszti vezetőképzés – vendég: Arany János csst. (2.)
9. Az Országos Elnökség és a Projektiroda beszámolója.
10. Csapatmentori beszámoló.
11. KNT – tájékoztató, beszélgetés.
12. Javaslatok, indítványok.
13. Lezárás, ima
(52 igen/0 nem/2 tartózkodás) – mandátumszám: 54
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3. napirendi pont
A kerületi elnökség beszámolója a 2019. évi tevékenységéről és pénzügyeiről.
Tirczka Sebestyén csst. (2.): Következő napirendi pontunk az elnökség beszámolója,
megkérem a kerületi elnökséget, hogy tartsa meg beszámolóját.
Mellen Krisztina csst. (133.) kerületi elnök prezentációban számol be a közös munkáról.
Beszél a kerület új honlapjáról, az Instagram fókról, a kerületi programokról.
A prezentáció jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi, és tartalmazza a teljes beszámolót a
2019-es évre, valamint a pénzügyi, és egyéb terveket a 2020-as évre. A prezentációt
használja előadásához a Kerületi Elnökség többi tagja is.
Wirnhardt Bálint cst. (802.): kerületi vezetőtiszt beszél a kerületről számokban, illetve a
saját munkájáról is. Idén meglátogatta az összes vezetőképzést, és megszervezett egy
vezetőképzési konferenciát. Jövőre csatlakozik a Hárshegyi Akkreditációs Bizottsághoz.
Szakács Gusztáv cst. (93.): A honlapon nem találtam beszámoló anyagokat, azokat hol
lehet megtalálni?
Schreiner Dénes csst. (432.): A honlapot megtámadták, és most nem teljesen jól
üzemel, de már dolgozunk a javításán. A beszámoló anyagok az ülésről készített
jegyzőkönyvvel együtt a honlapon elérhetőek lesznek.
Schreiner Dénes csst. (432.): kerületi ügyvezető elnök referál a kerület pénzügyeiről.
Egy cserkésztestvér felhívja a fgyelmet a prezentáció hibájára.
Schreiner Dénes csst. (432.): Köszönöm a segítséget, ezt sajnos elírtuk.
Geiger István cst. (923.) jelzi a közösségnek, hogy a robotika tanfolyam nagyon színvonalas, és
szakmai szemmel is értékes program.
Téglás Gergely csst. (929.) Elmondja, hogy a következő turnusra nagyon várják még a
jelentkezőket, és pár szóban spontán beszámol a tevékenységükről.
Schreiner Dénes csst. (432.): kerületi ügyvezető elnök elmondja, hogy a kerület idei
eredménye: 1,890,247 Ft
Schreiner Dénes csst. (432.): kerületi ügyvezető elnök összefoglalja az előkészítő
anyagok közé határidőben feltöltésre került dokumentumok tartalmát.
A határozatot az előadás folytonossága érdekében a 4. napirendi pontban hozzuk
meg.
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4. napirendi pont
A kerület 2020. évi költségvetési tervének elfogadása.
Schreiner Dénes csst. (432.): kerületi ügyvezető elnök kéri, hogy minden csapat fzessen
tagdíjat, és ennek kapcsán beszél a jövő évi várható bevételről, valamint a költségvetésről,
és pénzügyi tervről.
Formanek Dénes csst. (432.): A biztonsági tartalék mire való?
Schreiner Dénes csst. (432.): Hát, szükséges, de dolgozunk rajta, hogy legyen valami
haszna is. Nem látunk olyan beruházási lehetőséget, amire fel szeretnénk használni.
Cserkésztestvérek különböző megtakarítási módokat, államkötvényeket, és betéteket
javasolnak. Az elnökség megköszöni a segítő szándékot.
Amberboy Zsolt cst. (412.): A kerületi programok támogatása változik valamit a
tavalyihoz képest? Javaslom, hogy különítsünk el pénzt a NEK-re.
Schreiner Dénes csst. (432.): együttműködünk a szervezőkkel, egyeztettünk az
összekötővel, de nem igényelt forrást.
Gergely Péter csst. (133.): Jelzi, hogy a pénzügyi terv módosítása a megismételt
küldöttgyűlés miatt nem lehetséges.
Stevens Ábel csst. (16.): Tavaly volt szó egy közös raktározási lehetőségről, azzal most
mi a helyzet? A gyülekezetünk tud felajánlani raktárterületet bérlésre.
Schreiner Dénes csst. (432.): a saját raktározási lehetőségeink is szűkösek, de már
dolgozunk rajta. Beszéljünk gyűlés után.
Németh Kristóf cst. (270.): A tartalék simán a folyószámlán van?
Schreiner Dénes csst. (432.): Igen.
Németh Kristóf cst. (270.): Egyéves államkötvényt javasolja, illetve az OTP
ingatlanlekötést ajánlja.
Schreiner Dénes csst. (432.): sajnos ebben most nem hozhatunk döntést.
Schreiner Dénes csst. (432.): beszél a cserkészgödör megújításáról.
Mellen Krisztina csst. (133.): Munkatársakat keresünk: social media manager, raktári
supervisor. Keressetek minket személyesen, és emailban is.
Mellen Krisztina csst. (133.) beszél az elnökségi programjuk megvalósulásáról, amit
prezentációban bemutat.
Schreiner Dénes csst. (432.): Az anyagok természetesen elérhetőek lesznek.
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Megérkezik egy cserkésztestvér, és felveszi a mandátumát.
Mandátumszám: 55
Tirczka Sebestyén csst. (2.) Szavazásra bocsátja az elnökség 2019-évi beszámolóját.

XKKGY 2020.02.23./6. A Kerületi Küldöttgyűlés elfogadja a 2019. évi elnökségi
beszámolót. (pénzügyi, számviteli beszámoló).
A beszámolók jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletei.
(52/0/3) – mandátumszám: 55
Tirczka Sebestyén csst. (2.): Szavazásra bocsátja a 2020-as költségvetési terv
elfogadását.
XKKGY 2020.02.23./7. A Kerületi Küldöttgyűlés a X. Cserkészkerület 2020. évre
szóló költségvetési tervét elfogadja.
A költségvetési terv jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan melléklete.
(54/0/1) – mandátumszám: 55
Tirczka Sebestyén csst. (2.): A Kerületi Küldöttgyűlés a beszámolót, és a pénzügyi tervet
elfogadta.

5. napirendi pont
Az országos tanács tagjainak és póttagjainak beszámolója és ennek elfogadása.
Tirczka Sebestyén csst. (2.): A következő napirendi pontunk az OT tagok beszámolójának
elfogadása, hallgassuk meg először Guszti Bát.
Szakács Gusztáv cst. (93.) Köszönti a jelenlevőket, és beszél a munkájáról. Elmondja,
hogy még egy évig OT tag. Kitér arra, hogy a testületi képviselőknek nem kellene
lemondani, mert ha nem mond le, akkor helyettesítheti a póttag, de a lemondással a
helyettesíthető mandátum szűnik meg, ezzel a kerület képviseletet veszít.
Írott beszámolója az előkészítő anyagokban szerepel.
Velis Márk cst. (301.): Lemondás esetén nem ugorhat be a póttag?
Szakács Gusztáv cst. (93.): Nem. Fontos, hogy ne mondjon le senki, mert így a póttag
helyettesítheti. Lemondással a mandátum szűnik meg.
Tirczka Sebestyén csst. (2.): Köszönjük, hallgassuk meg most Bálintot.
Wirnhardt Bálint cst. (802.): Beszél a munkájáról. Elmondja, hogy még egy évig lesz OT
tag.
Írott beszámolója az előkészítő anyagokban szerepel.
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Geiger István cst. (923): A szabályzatok elég régiek, és nem kongruensek. Például a
Fórum-jelvénnyel mi a helyzet?
Wirnhardt Bálint cst. (802.): Ez nagyon sok munka, próbálkozunk.
Szakács Gusztáv cst. (93.): A jogi munkacsoport fog ebben segíteni nekünk. A
szabályzatalkotás nagyon nehéz munka, sokat vitatkozunk a megszövegezésről, ezért most
már igyekszünk úgy alakítani, hogy nekünk már csak a kész tervezetről kelljen szavazni.

XKKGY 2020.02.23./8. A Kerületi Küldöttgyűlés elfogadja Szakács Gusztáv cst.
(93.), Országos Tanács tag 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját.
A beszámoló jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan melléklete.
(51/0/4) – mandátumszám: 55
XKKGY 2020.02.23./9. A Kerületi Küldöttgyűlés elfogadja Wirnhardt Bálint cst.
(802.) Országos Tanács tag 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját.
A beszámoló jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan melléklete.
(53/0/2) – mandátumszám: 55
Sztrakay Ferenc Balázs cst. (173.): A póttagok beszámolóját is meghallgatjuk?
Tirczka Sebestyén csst. (2.): Igen, szeretne még valaki beszámolni?
Szöllősy Vágó János cst. (96.) pár szóban beszél a munkájáról.
Írásbeli beszámolót nem készített.
Tirczka Sebestyén csst. (2.): Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
XKKGY 2020.02.23./10. A Kerületi Küldöttgyűlés elfogadja Szöllősy Vágó János
cst. (96.) Országos Tanács póttag 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját.
(53/0/2) – mandátumszám: 55

Szakács Gusztáv cst. (93.) elmondja, hogy Soós Árpád csst. (192.) tévesen viseli az
Országos Tanács póttag mandátumot, valójában nem póttag.
(Jkv: Az ECSET rendszerben 2019. március 1-ével Soós Árpád csst. (192.) OT póttag
mandátuma lejárt.)
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6. napirendi pont
A kerületi tisztségviselők megválasztása (kerületi küldöttek, pót küldöttek.)

Tirczka Sebestyén csst. (2.): következő napirendi pont a kerületi küldöttek
megválasztása.
Tirczka Sebestyén csst. (2.): A listát kivetítettük. Szeretnétek még jelölni/törölni
magatokat?
Néhány cserkésztestvér változtat a listán.
A végleges lista a jegyzőkönyv elválaszthatatlan melléklete.
A szavazás a 7. napirendi pont végén, az OT tagjelöltekkel egy szavazólapon történik.

7. napirendi pont
A kerületi tisztségviselők megválasztása (Országos Tanács tag, pót tag).
Tirczka Sebestyén csst. (2.): A következő napirendi pontunk, hogy OT tagokat
válasszunk. OT tagnak Sztrakay Ferenc Balázs cst. (173.), és Gergely Péter csst. (133.)
jelentkeztek. Kíván még valaki jelentkezni, vagy visszalépni?
Arany János csst. (2.): Bár csak tanácskozási joggal vagyok jelen, szerintem jó volna
meghallgatni az OT tagjelöltek gondolatait, ambícióit. Hallhatunk pár mondatot tőlük?
Tirczka Sebestyén csst. (2.): Igen, ez nagyon jó ötlet. Szeretnétek valamit mondani?
Gergely Péter csst. (133.): Köszönti a jelenlévőket, bemutatkozik, mond pár szót a
jelenlegi munkájáról. Elmondja, hogy OT tagként fontosnak fogja tartani a tagság, és az OT
közötti kommunikációt, és kíváncsi a szervezet belső működésére.
Sztrakay Ferenc Balázs cst. (173.): Köszönti a jelenlévőket, bemutatkozik, mond pár
szót a jelenlegi munkájáról. Elmondja, hogy nagyon jól ismeri a szervezet munkásságát,
feladatkörét, és ismeri a tagjait. Motivációja, hogy a szabályzatok anomáliáját helyrehozza,
és indítványokkal segítse a szabályzatalkotást, és a működést.
Wirnhardt Bálint cst. (802.): Beszél a szavazás menetéről, az érvényes, és érvénytelen
szavazásról, a lehetséges legtöbb szavazatról a különböző tisztségekre vonatkozóan.
Elmondja, hogy a szavazás két körös lesz, először egy szavazólapon szavazunk a
küldöttekről, és tagokról, és az eredményhirdetést követően külön szavazunk a
pótküldöttekről, és póttagokról.
Tirczka Sebestyén csst. (2.): A szavazás idejére szünetet rendel el.
– SZÜNET –
Tirczka Sebestyén csst. (2.): a szavazást lezárja.
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8. napirendi pont
Segédtiszti vezetőképzés – vendég: Arany János csst. (2.)

Tirczka Sebestyén csst. (2.): Kérem üljetek le, folytassuk az ülést. Hallgassuk meg Arany
János cserkésztestvérünket a segédtisztképzésről.
Arany János csst. (02.): Köszönti a jelenlévőket, és bemutat egy statisztikát a
segédtisztképzésről. Kihangsúlyozza a jelölt létszám növekedését, és azt, hogy számít a
jelenlévők segítségére. Megemlíti, hogy lassan az összes fővárosi vezetőképző tábornak X.
kerületes parancsnoka van.
Kitér arra, hogy a férőhelyek száma jelentősen kevesebb, mint az igény, és itt említi a
kiképzői felelősségvállalást. Nagyon megköszöni a kerületünk vezetőinek aránytalanul nagy
munkáját, de fgyelmeztet, hogy a kerületi jelöltek létszáma alacsony.
Bemutat egy képet az idén végzett, friss, ropogós segédtisztekről.
Bemutatja a 28/C tábor új parancsnokát, Czinege András csst-t (2.)
A küldöttgyűlés kitörő örömmel, és hangos tapssal biztatja az új kagylós parancsnokot.
Tirczka Sebestyén csst. (2.): Köszönjük a beszámolót, gratulálok Bandinak.

8. napirendi pont
Az Országos Elnökség és a Projektiroda beszámolója.
Tirczka Sebestyén csst. (2.): Most pedig hallgassuk meg az Országos Elnökség, és a
projektiroda képviseletében Rudán János, és Czinege Bandi cserkésztestvéreinket.

Rudán János cst. (25.): Köszönti a jelenlévőket, bemutatkozik, és beszél a munkájukról,
illetve ref ee iót kér. A beszámoló ennek a jegyzőkönyvnek a mellékletét képezi.
Többek között megköszöni a jelenlevők munkáját, bemutatja az OE-t, és beszél az OE
munkájáról, feladatairól.
Czinege András csst. (2.): A projektiroda nevében beszél az EFOP eredményeiről, az iroda
munkájáról. Bemutatja, hogy mire használták fel a forrásokat.
Hegyi Armand csst. (105.): Az elnökség nevében ő is mond pár buzdító szót. Javasolja a
jelenlévőknek a NEK programot.
A küldöttgyűlés felkéri Benyhe Anna cserkésztestvérünket, hogy mondjon pár szót a NEKről, NEKünk.
Benyhe Anna őv. (412.): (Szót kér.) Elmondja, hogy a NEK kommunikációs vezetőjeként
nagyon javasolja a részvételt, kiemeli a világcserkészetbeli jelentőségét a
megjelenésünkNEK. Operatív feladatokra hívja a csapatok tagjait. Beszámol róla, hogy a
cserkészek egyenruhában veszNEK részt az eseményen.
– 9. –

Záhonyi Lajos csst. (1918.): Javasolja, hogy a NEK.-en legyen közös fogadalomtétel.
Rudán János cst. (25.): Megköszöni a figyelmet, elköszön.
Tirczka Sebestyén csst. (2.): Megköszöni a beszámolót.
Tirczka Sebestyén csst. (2.): Bejelenti, hogy a 7., és 8. napirendi pontokban tárgyalt
kérdésekről tartott szavazásban a szavazatszámlálók befejezték munkájukat. Megkéri a
szavazatszámlálókat, hogy referáljanak az eredményről.
Sztrakay Ferenc Balázs cst. (173.) szavazatszámláló ismerteti a szavazás eredményét.
XKKGY 2020.02.23./11.
A Kerületi Küldöttgyűlés az alábbi személyeket az alábbi megbízásokkal látja el:
• Gergely Péter csst. (133.) Országos Tanács tag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tirczka Sebestyén 2. Országos Küldöttgyűlés küldött
Schreiner Dénes 432. Országos Küldöttgyűlés küldött
Formanek Dénes 432. Országos Küldöttgyűlés küldött
Kovács Adorján 412. Országos Küldöttgyűlés küldött
Gergely Péter 133. Országos Küldöttgyűlés küldött
Gáspár Tamás 293. Országos Küldöttgyűlés küldött
Ilyés András 140. Országos Küldöttgyűlés küldött
Melisek Máté 950. Országos Küldöttgyűlés küldött
Módli Bendegúz 1117. Országos Küldöttgyűlés küldött
Parragh Gellért 827. Országos Küldöttgyűlés küldött
Téglás Gergely 929. Országos Küldöttgyűlés küldött
Velis Márk József 301. Országos Küldöttgyűlés küldött
Kocsis Alee 821. Országos Küldöttgyűlés küldött
Retkes Nándor 144. Országos Küldöttgyűlés küldött
Katona Csongor 140. Országos Küldöttgyűlés küldött

A jelöltek névsora, és a szavazatszámok jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan
mellékletei.
Mandátumszám: 55
Szakács Gusztáv cst. (93.): Ezek szerint Wekerléről két OT tag van.
Tirczka Sebestyén csst. (2.): Most pedig szavazzunk a 7., és 8. napirendi pontokban
tárgyaltakról póttag, és pótküldöttek vonatkozásában!
Wirnhardt Bálint cst. (802.): Beszél a szavazás menetéről, az érvényes, és érvénytelen
szavazásról, a lehetséges legtöbb szavazatról a különböző tisztségekre vonatkozóan.
Tirczka Sebestyén csst. (2.): A szavazás idejére szünetet rendel el.
– SZÜNET –
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Tirczka Sebestyén csst. (2.): a szavazást lezárja.

9. napirendi pont
Csapatmentori beszámoló
Tirczka Sebestyén csst. (2.): Most pedig hallgassuk meg a csapatmentorunk, Niki
beszámolóját.
Molnár Niki csst. (412.): Köszönti a jelenlévőket, és röviden beszámol a munkájáról.
Geiger István cst. (923.): 21 májusában mi történik?
Molnár Niki csst. (412.): A projekt lezárul.
Tirczka Sebestyén csst. (2.): Köszönjük szépen a csapatmentorunk munkáját, és
beszámolóját.
10. napirendi pont
KNT – Tájékoztató, beszélgetés
Tirczka Sebestyén csst. (2.): Most pedig kérem, hogy Bálint számoljon be a KNT-ről.
Wirnhardt Bálint cst. (802.): Bemutatja a három törzset, és törzsfőnököt, majd
általánosságban referál. A táborhely Mátraszele közelében lesz. Felszólítja a jelenlévőket,
hogy vegyenek részt a KNT szervezésében.
Helli Domonkos (929.): Hány Ember kéne csapatonként?
Wirnhardt Bálint cst. (802.): Erősen létszámfüggő. (Kuncogás az oldalsó sorokban.)
Körülbelül a vezetők harmada.
Kovács Adorján csst. (412.): Lehetne összesítés, és konkrét kérés? Hogy milyen konkrét
feladatra hány ember kell még. Sokat segítene.
Wirnhardt Bálint cst. (802.): Igen.
Gordos Veronika Réka csst. (1119.): A műhely mcs. vezetőjeként beszél a videóról, a
keretmeséről, és a hamarosan kiküldésre kerülő pályázatokról. Javasolja az internetes
felületek követését. A lelki munkacsoport kapcsán zenei szolgálatra hívja a jelenlévőket.
Elmondja, hogy szeretnének nyomtatott anyagok nélküli imákat tartani.
Geiger István cst. (923.): A papírmentes tábor nem működik.
Gergely Péter csst. (133.): A papírt meg elhagyja, elázik, összetépi, lenyeli, ugyanúgy
nem működik. Szerintem jobb, ha nem nyomtatunk.
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Stevens Ábel csst. (16.): Mobiltöltésre lesz lehetőség?
Wirnhardt Bálint cst. (802.): Igen.
Módli Bendegúz cst. (1117.): Nem.
Wirnhardt Bálint cst. (802.): Akkor nem, bocsánat.
Rácz Zoltán cst. (100.): Vannak, akiknek nincs okoskészüléke.
Kapiller Péter Babar csst. (221.): A program mcs vezetője beszámol a programokról.
Formanek Dénes csst. (432.): A kcs-k hol lesznek? Külön altáborban?
Kapiller Péter Babar csst. (221.): Igen.
Lontay Dávid csst. (2.): A programok fent vannak drivon, és azokat meg kéne nézni, de a
kulcs az előző embereknél van, meg fogjátok keresni őket?
Wirnhardt Bálint cst. (802.): Igen.
Kapiller Péter Babar csst. (221.): Igen.
Formanek Dénes csst. (432.): Igen.
Németh Kristóf cst. (270.): Kcs-k mellé kell őv-t küldeni?
Kapiller Péter Babar csst. (221.): Igen.
Wirnhardt Bálint cst. (802.): Nyilván.
Módli Bendegúz cst. (1117.): A háttér mcs vezetőjeként beszámol a mcs munkájáról.
Márton Balázs csst. (412.): Csak a parancsnokoknak lesz hozzáférése ecsethez, vagy le
tudja delegálni, hogy rajparancsnok, őrsvezető szerkessze?
Módli Bendegúz cst. (1117.): A táblázathoz hozzá fognak tudni férni. Részletesen le lesz
írva majd a használati utasítás.
Szakács Gusztáv cst. (93.): NEA-s pályázatnál mi legyen a helyzet? Elég lenne egyszer
megkérdezni.
Wirnhardt Bálint cst. (802.): súgja: A NEAt kezeljük egybe, ez fontos, légyszi írd föl.
Gergely Péter csst. (133.): súgja: Rendben, felírom.
Szakács Gusztáv cst. (93.): Mit lehet tudni az infrastruktúráról? Lehet ásni? Lesz víz?
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Módli Bendegúz cst. (1117.): Igen, de lesz mobil wc is. Igen, lesz víz, most egy drága
ajánlat van, keresünk más utat.
Szakács Gusztáv cst. (93.): A falu közelebb van, mint a vasútállomás.
Rácz Zoltán cst. (100.): Egy teljes esetkocsit tud adni az egyik mentőalapítvány, de ezt
még pontosabban meg kell beszélni, én szívesen közvetítek. C kategóriás gépjárművezető
kell hozzá. Ez fontos lenne a törvényi előírások miatt.
Wirnhardt Bálint cst. (802.): Ez szuper, tudunk róla személyesen egyeztetni?
Rácz Zoltán cst. (100.): Igen.
Formanek Dénes csst. (432.): Terveztek rendszeresebb értesítést?
Módli Bendegúz cst. (1117.): Igen.
Wirnhardt Bálint cst. (802.): Igen. Elsősorban az altáborparancsnokoknak fogunk
üzengetni.
Formanek Dénes csst. (432.): Aki most szeretne beszállni a szervezésbe, mit csináljon?
Wirnhardt Bálint cst. (802.): A személyes megkeresést javaslom.
Tirczka Sebestyén csst. (2.): Köszönjük szépen a beszámolót, és a hozzászólásokat.

11. napirendi pont
Javaslatok, indítványok.
Tirczka Sebestyén csst. (2.): Van valakinek javaslata, indítványa?
Kocsis Alex csst. (821.): A kkgy-t szerintem ne a Gödörben tartsuk! Alkalmatlan.
Stevens Ábel csst. (16.): 16-os csapat otthonát fel tudom ajánlani.
Rácz Zoltán cst. (100.): A Csepeli cserkészházat ajánlom.
Tirczka Sebestyén csst. (2.): Kérlek, hogy más fórumon, személyesen keressétek meg
ezekkel az elnökséget.
Kocsis Alex csst. (821.): Mi lenne abban az esetben, ha a vk tábort eltolnánk előbbre? És
akkor a csapattáborokkal szabadabban lehetne tervezni.
Wirnhardt Bálint cst. (802.): Köszönjük a szempontot.
Schreiner Dénes csst. (432.): Vesd fel még egyszer egy másik fórumon, és ha
támogatnak, tudunk róla beszélni a vk-val.
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Tirczka Sebestyén csst. (2.): Bejelenti, hogy a 7., és 8. napirendi pontokban tárgyalt
kérdésekről (póttag, és pótküldöttek tekintetében) tartott szavazásban a
szavazatszámlálók befejezték munkájukat. Megkéri a szavazatszámlálókat, hogy
referáljanak az eredményről.
Sztrakay Ferenc Balázs cst. (173.): Ismerteti a szavazás eredményét.
XKKGY 2020.02.23./12.
A Kerületi Küldöttgyűlés az alábbi személyeket az alábbi megbízásokkal látja el:
• Parragh Gellért csst. (827.) Országos Tanács póttag
Formanek Katalin 293. Országos Küldöttgyűlés pótküldött
Ali Ádám 309. Országos Küldöttgyűlés pótküldött
Amberboy Zsolt 412. Országos Küldöttgyűlés pótküldött
Jóvér Ákos 802. Országos Küldöttgyűlés pótküldött
Kassai Csaba Péter 431. Országos Küldöttgyűlés pótküldött
Szegedi Bálint 1918. Országos Küldöttgyűlés pótküldött
Molnár Csenge Hajna 929. Országos Küldöttgyűlés pótküldött
Sztrakay Ferenc Balázs 173. Országos Küldöttgyűlés pótküldött
Szakács Gusztáv 93. Országos Küldöttgyűlés pótküldött
Vörös Richárd 173. Országos Küldöttgyűlés pótküldött
A jelöltek névsora, és a szavazatszámok jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan
mellékletei.
Mandátumszám: 55
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12. napirendi pont
Kerületi elnöki lezárás, közös ima
Tirczka Sebestyén csst. (2.): levezető elnök felkéri Mellen Krisztina kerületi elnököt, hogy
zárja le az ülést.
Mellen Krisztina csst. (133.) kerületi elnök megköszöni a részvételt, és kitartást. Közös
imára hívja a jelenlévőket, majd lezárja az ülést.

Szöllősy Vágó János cst. (96.)
Jegyzőkönyv hitelesítő

Tirczka Sebestyén csst. (2.)
Levezető elnök

Németh Kristóf cst. (270.)
Jegyzőkönyv hitelesítő

Gergely Péter csst. (133.)
Jegyzőkönyvvezető
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