
 

 
 
 
 

 
Országos Tanács határozatok 

2013. december 14. (szombat) 
Magyar Cserkészszövetség Székház – Budapest II., Tömörkény u. 3/a 

 
 

 
OT 2013.12.14./1. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kollár Tamás titkárságvezetőt.  

(7/0/0) 
 
OT 2013.12.14./2. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Székely Csabát és 

Szakács Gusztávot. 
(8/0/0) 

 
OT 2013.12.14./3. Az Országos Tanács az alábbi napirendet fogadja el: 

1. Az Alapszabály módosításának stratégiai kérdései 
2. Az Országos Tanács alelnökének megválasztása 
3. Az Országos Tanács ügyrendjének elfogadása 
4. Az Etikai Szabályzat elfogadása 
5. SZMSZ módosítási javaslatok 
6. Csapatalapítás és csapat megszüntetés 
7. Jogi munkacsoport felállítása 
8. Egyebek  

 (8/0/0) 
 

OT 2013.12.14./4. Az Országos Tanács az Alapszabály módosításának folyamatában az alábbi 
szempontok figyelembevételét kéri az Országos Elnökségtől: 
- A kerületi választott tisztségviselőkön vagy csapatparancsnokokon keresztül kérjen és várjon 

javaslatokat, észrevételeket. 
- A javaslatokat 2014. január 19-ig az Országos Iroda részére kell megküldeni. 
- Minden javaslat mellé indoklást kell fűzni.  Ennek hiányában nem kötelező foglalkozni a 

beérkezett javaslattal. Amennyiben a javaslat szövegmódosításra vonatkozik, azt pontosan 
szövegszerűen kell megküldeni úgy, hogy a törlendő szövegrész áthúzásra kerül és a beszúrandó 
szövegrész kivastagítva, aláhúzással legyen jelölve. 

- A fontosabb stratégiai kérdések tekintetében a jogi munkacsoport 2014. február 14-ig küldje meg 
a döntés előkészítő anyagát az OT részére. Az anyag tartalmazza, hogy milyen kérdéskörökben 
érkezett módosító javaslat, ezeknek milyen hatása van a Szövetség, ill. csapatok működésére. 

- A jogi munkacsoport az OT által adott irányok alapján 2014. március 16-ig dolgozza ki az ASZ 
szövegjavaslatát/-javaslatait.  

- Az OT a jogi munkacsoport összekötő személyének Székely Csaba (304.) csst-t választja meg. 

(9/0/0) 

 



 

OT 2013.12.14./5. Az Országos Tanács Székely Csaba (304.) cserkészsegédtisztet a testület 
alelnökének választja. 

(9/0/0) 

OT 2013.12.14./6. Az Országos Tanács a mellékletben szereplő Országos Tanács ügyrendjét elfogadja. 

(9/0/0) 

OT 2013.12.14./7. Az Országos Tanács a 1117. Szent Imre (Dunakeszi); 1918. Xantus János (Újpest) 
(mindkettő X. Cserkészkerület) nyilvántartásba veszi. 

(8/0/0) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Szakács Gusztáv cst. (93.) 

Ugron Ákos Gábor cst. (800.)  
 
 
 

Székely Csaba csst. (304.) 
 


