
 
Országos Tanács határozatok 

2016. március 19. (szombat) 
Magyar Cserkészszövetség Székház – Budapest Tömörkény u. 3/a 

 
 
OT 2016.03.19./1. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kollár Tamás csst. (1020.) 

titkárságvezetőt.   
(13/0/0) 

 
OT 2016.03.19./2. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Blau Sándor csst. (1406.) 

és Szakács Gusztáv cst. (93.) tagokat. 
(13/0/0)  

 
OT 2016.03.19./3. Az Országos Tanács az alábbi napirendet fogadja el: 

1. Az MCSSZ stratégiai feladatainak tervezése 

2. Az MCSSZ tulajdonában vagy használatában álló ingatlanok üzemeltetésének kérdése 

3. Az MCSSZ szabályzatai megújításának ütemterve 

4. A csapatalapítás, a csapat megszüntetés és a csapatparancsnokok kinevezésének 
eljárásrendje 

5. Az Országos Tanács alelnökének megválasztása 

6. A Magyar Jamboree Alapítvány és a Magyar Cserkészszövetség közötti együttműködési 
megállapodás 

7. A Nemzeti Cserkész Alapítvány alapító okiratának tervezete 

8. Az SZMSZ módosítása (eseménynaptárra vonatkozó határidők) 

9. Az OE és OT együttműködése, munkarendje 

10. OT üléseinek időpontjai 

11. Egyebek 

 (13/0/0) 
 

OT 2016.03.19./4. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy nyilvántartásba veszi a 1813. számú Szent 
Mihály Cserkészcsapatot (VIII. kerület, Jászdózsa) és a 722. Öveges József Cserkészcsapatot (IV. kerület, 
Tata) 

(13/0/0) 

 
OT 2016.03.19./5. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy Holndonner Péter cserkészsegédtisztet 

(775.) választja meg az Országos Tanács alelnökének. 

(a szavazás titkos szavazás útján történt – 8/4/1) 



OT 2016.03.19./6. Az Országos Tanács megköszöni Székely Csaba csst. (304.) cserkésztestvérünknek 
áldozatos tanácstagi és alelnöki munkáját. 

(13/0/0) 

 
OT 2016.03.19./7. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy a Nemzeti Cserkész Alapítvány felügyelő 

bizottságába Schoblocher Péter cserkésztisztet (1507.) delegálja. 

(7/4/1) 

 
OT 2016.03.19./8. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy a Nemzeti Cserkész Alapítvány alapító 

okiratának tervezetében megfogalmazott főbb célokkal és tevékenységekkel egyetért, azon 
kiegészítéssel, hogy a 6. pontja az alábbi mondattal egészüljön ki, első helyen: „A magyar 
cserkészszövetségek ifjúságnevelő munkájának támogatása.”; továbbá a 21. a) pont az alábbi szövegre 
módosuljon: „az éves beszámolók jóváhagyása – az Alapító és a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 
tagszövetségeivel történő előzetes egyeztetés után.” 

(9/0/2) 

 
OT 2016.03.19./9. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy az SZMSZ 21. §-t a következőképpen 

módosul: 
(1) A szeptembertől induló cserkészév eseménynaptárát az országos elnökség az adott év augusztus 

1-ig közzé teszi. 
(2) A kerületi elnökség legkésőbb szeptember 15-ig elkészíti a kerület eseménynaptárát. 
(3) A csapatparancsnok ezekre támaszkodva elkészíti a csapat saját eseménynaptárát, amely az éves 

csapatmunkaterv részét képezi. 

(8/3/0) 
 
OT 2016.03.19./10. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy a soron következő ülését 2016. május 7. 

napjára tervezi. 
 

(7/0/4) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Blau Sándor csst. (1406.) 

Ugron Ákos cst. (800.)  
 
 

Szakács Gusztáv cst. (93.) 
 


