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2013. január 12. – MCSSZ Székház, Budapest, Tömörkény u. 3/a 
 
 
OIB 2013.01.12./1. Az Országos Intéző Bizottság a jegyzőkönyv vezetésére megbízza Kollár Tamás 
titkárságvezetőt. (12/0/0) 
 
OIB 2013.01.12./2. Az Országos Intéző Bizottság a jegyzőkönyv hitelesítésére megbízza Nagy 
Péter és Tóth Gergely segédtiszteket. (12/0/0) 
 
OIB 2013.01.12./3. Az Országos Intézőbizottság Párkányi Balázs cserkésztisztnek tisztelettel 
megköszöni két évtizedes odaadó munkáját, melyet az Országos Igazoló Bizottságban a 
cserkészcsapatok és cserkésztagság nyilvántartásában, és annak folyamatos naprakészen 
tartásában kifejtett. Derűs és alázatos munkáját példaként állítjuk a cserkészek elé. (13/0/0) 
 
OIB 2013.01.12./4. Az Országos Intézőbizottság felveszi a Magyar Cserkészszövetség rendes tagjai 
közé Jóvér Ákos Kálmán segédtisztet (802. számú Szent Korona cserkészcsapat, X. kerület). (13/0/0) 
 
OIB 2013.01.12./5. Az OIB megköszöni az új szabályzatok szerinti átalakulásának mérföldkövén az 
MCSSZ újjáalakulása óta az OIB-ban tevékenykedő tagságának áldozatos munkáját. (12/0/1) 
 
OIB 2013.01.12./6. Az OIB megköszöni minden általa alakított bizottság tagjainak áldozatos 
munkáját, kiemelve az ASZKB szabályzatmódosításokat előkészítő munkáját. (11/0/2) 

OIB 2013.01.12./7. Az Országos Intézőbizottság szabályértelmezési jogkörében eljárva úgy 
határoz, hogy az OKGY által 2012. május 19-én elfogadott Alapszabály 72. § (2)  bekezdése két 
együttes feltétele közül tehát a december 28-ai dátum a 100 éves centenáriumi évfordulóhoz 
köthető napként került megfogalmazására (szimbolikus jelentőségű deklaráció); míg a döntés szó 
helyes értelmezése, hogy az OIB és az OKGY szándéka az azonos időponttól hatályos Alapszabály és 
hozzá tartozó SZMSZ egyszerre való hatálybaléptetésére irányul. (13/0/0) 

OIB 2013.01.12./8. Az Országos Intézőbizottság szabályértelmezési jogkörében eljárva úgy 
határoz, hogy az OKGY által 2012. május 19-én elfogadott Alapszabály 72. § (2) bekezdésének 
megfelelően az alapszabály 2013. január 12-ei hatállyal fog hatályba lépni, amennyiben a mai 
napon az SZMSZ elfogadásra és hatálybaléptetésre kerül. (13/0/0) 

OIB 2013.01.12./9. Az Országos Intézőbizottság úgy határoz, hogy az előterjesztett SZMSZ 
tervezet átmeneti rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja (12/0/1) 
 
53. §   (1) A csapatparancsnok január 31-ig írott listát készít a csapat felnőtt tagjairól (alapszabály 

13. § (2) bekezdés, valamint 25. § (1) bekezdés és 27. § (1) bekezdés), és a 
csapatvezetőség tagjairól (alapszabály 24. § (3) bekezdés). 

 

54. §  (1) A kerületi elnökség 2013. január 25-ig ír egy levelet azon csapatok parancsnokának, 
amelyek a régi alapszabály szerint más kerülethez tartoztak. 

 
OIB 2013.01.12./10. Az OIB felkéri az Országos Elnökséget, hogy az új szabályzatok elfogadásának 
céljáról és körülményeiről átfogóan tájékoztassa a tagságot és a társadalmi partnereket 2013. 
január 31-ig. (13/0/0) 



OIB 2013.01.12./11. Az Országos Intézőbizottság úgy határoz, hogy a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja a Magyar Cserkészszövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát. (10/1/2) 
 
OIB 2013.01.12./12. Az Országos Intézőbizottság úgy határoz, hogy a Magyar Cserkészszövetség 
az OIB 2013.01.12./11. számú határozatban elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata azonnal 
hatályba lép. (10/0/3) 
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