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Részvételeim
Típus

Ennyin vettem részt

Ennyi volt

Rendes ülések

5

6

Online megbeszélések
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Ülés nélküli döntéshozások

10

10

Vállalt feladataim
·

Előkészítő anyag az MCSSZF alapszabály tárgyalásához

·

Bekapcsolódás az Ingatlan és Összmagyar Kabinet munkájába és az Országos
Tanács folyamatos tájékoztatása

·

Egyeztetés a csapatalapítási folyamat támogatásáról- a kerületi alakuló csapatok,
környezetük története felderítése, ismertetése

·

Áprilisban és májusban hetente tartottunk online megbeszéléseket, hogy a
leendő Vezetőképzési Szabályzat koncepcionális kérdéseit megválaszoljuk. Az
elkészült anyagot május végén átadtuk az Országos Nevelési Testületnek, hogy
azok alapján részletesen kidolgozzák. Az általuk elkészített szabályzat tervezetet
fogja majd az Országos Tanács tárgyalni

Indítványaim
• SZMSZ módosítások ( Jelölő Bizottság állítása)
• Több az OT működésére vonatkozó javaslat (ASZ módosítás, belső ügyrendi kérdések)

Kommunikációm a kerület és az kerületi OT tagokfelé
• Tájékoztatom az elnökséget a minket érintő indítványokról. · A tagdíj változtatás
előterjesztésnél a csapatok véleményének kikérésére. Több előterjesztés készül. Olyat
fogadjunk el, ami figyelembe veszi a szerényebb jövedelmű cserkészeket és csapatokat is.
·

Az éves munkaterven belül a szabályzatok felülvizsgálata és a próbarendszer
stratégiai kérdései

A kerületi OKGY küldöttek, OT tagok és póttagok felkészítése még a feladatuk vállalása
előtt, mert sokan nincsenek tisztában a kötelezettségeikkel a kerület tagsága felé. Ebben az
elnökséget támogatom és segítségét kérem

Amiben fejlődnöm kell
Többet kellene foglalkoznom a szabályzatok frissítésével és összehangolásával. Több
cserkésszel kellene egyeztetéseket folytatnom.

További terveim
Továbbra is szeretném képviselni a kerületet. Az cserkészet önkéntességét szem előtt
tartva újítsuk meg a gazdaság felügyeleti rendszert.

Megjegyzéseim
Az egyik rendes ülésen sajnos nem tudtam részt venni személyesen, mert egybeesett a
MCSSZF közgyűlésével. Ezt előre jeleztem és kértem póttagot a helyetesítésre.
A kerületi jobb képviselet összehangolására egy éve létrehoztam egy levelező csoportot,
melyben minden OT tag, póttag és az elnökség is megkapta a tájékoztatásokat
Továbbra is állok bárki rendelkezésére, ha kérdése, kérése vagy javaslata lenne. Keressetek
nyugodtan e-mailen vagy telefonon.
Kelt, Jó munkát! Budapest, 2022. 01. 15. Szakács Gusztáv cst. (93.) Országos Tanács tag (X.
cserkészkerület)
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