
 

Országos Tanács határozatok 
2017. május 6. (szombat) 

Magyar Cserkészszövetség Székház – Budapest, Tömörkény u. 3/a 
 
 
 
OT 2017.05.06./1. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kollár Tamás csst. (1020.) 

titkárságvezetőt.   

(10/0/0) 

 
OT 2017.05.06./2. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Nagy Gábor őv. (786.) és 

Szegedi Domonkos csst. (608.) tagokat. 

(10/0/0)  

 
OT 2017.05.06./3. Az Országos Tanács az alábbi napirendet fogadja el: 

1. Az Országos Elnökség tagjainak 2016. évi beszámolója 
2. Tájékoztató az MCSSZ aktuális ügyeinek helyzetéről, különös tekintettel az ingatlanok 

helyzetére és az operatív pénzügyekre 
3. A 2016. évi közhasznúsági jelentés és mellékletei (pénzügyi, számviteli beszámoló) elfogadása 
4. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2016. évi munkájáról 
5. Beszámoló az Etikai Bizottság 2016. évi munkájáról 
6. A Magyar Cserkészszövetség 2017. évi költségvetési tervének elfogadása 
7. A tagdíj mértékének megállapítása 
8. Az SzMSz módosítása 
9. Az Alapszabály módosítása 
10. Csapatalapítás és csapat megszüntetés 
11. Cserkészkörzet alakítás 
12. Tábortűz Adventista Cserkészközösség beszámolója 
13. Egyebek 

 
 (10/0/0) 

 
OT 2017.05.06./4. Az Országos Tanács megállapítja, hogy az ülés időpontjáig nem érkezett írásbeli 

beszámoló az Országos Elnökség 2016. évi munkájáról, ezért az Országos Küldöttgyűlés részére nem 
tud véleményt nyilvánítani.  

 (10/0/0) 

 



OT 2017.05.06./5. Az Országos Tanács megtárgyalta a Magyar Cserkészszövetség 2016. évi 
közhasznúsági jelentését és mellékletét (pénzügyi, gazdasági beszámoló), melyet az Országos 
Küldöttgyűlés számára elfogadásra javasol.  

 (8/0/2) 

 
OT 2017.05.06./6. Az Országos Tanács fontosnak tartja, hogy a Magyar Cserkészszövetség pénzügyi, 

gazdasági beszámolója és költségvetése tájékoztató jelleggel tartalmazza minden cserkészkerület 
gazdasági beszámolóját és költségvetését, ezért felhívja a cserkészkerületek elnökségeit, hogy fentiek 
érdekében – megfelelő és időben történő adatszolgáltatás révén – együttműködő módon járjon el az 
országos iroda felé.  

 (10/0/0) 

OT 2017.05.06./7. Az Országos Tanács megállapítja, hogy az ülés időpontjáig nem érkezett írásbeli 
beszámoló a Felügyelő Bizottság 2016. évi munkájáról, ezért az Országos Küldöttgyűlés részére nem 
tud véleményt nyilvánítani.  

 (10/0/0) 

 
OT 2017.05.06./8. Az Országos Tanács megtárgyalta a Magyar Cserkészszövetség Etikai Bizottság 

2016. évi beszámolóját, melyet az Országos Küldöttgyűlés számára elfogadásra javasol.  

 (10/0/0) 

 
OT 2017.05.06./9. Az Országos Tanács megtárgyalta a Magyar Cserkészszövetség 2017. évi 

költségvetési tervét, melyet az Országos Küldöttgyűlés számára elfogadásra javasol.  

 (10/0/0) 

 
OT 2017.05.06./10. Az Országos Tanács javasolja az Országos Küldöttgyűlés számára, hogy a következő 

évre a tagdíj jelenlegi mértékén ne változtasson.  

 (8/1/1) 

OT 2017.05.06./11. Az Országos Tanács javasolja az Országos Küldöttgyűlés számára, hogy az 
Alapszabály 52. § (5) bekezdését az alábbiak szerint módosítsa: „A felügyelőbizottság tagjai a 
Szövetségben más, országos vagy kerületi szintű választott tisztséget nem viselhetnek.”  

(7/1/2) 

OT 2017.05.06./12. Az Országos Tanács megtárgyalta az Országos Elnökség által előterjesztett 1. számú 
alapszabály-módosítási javaslatot (Az újraválasztás korlátozása), melyet az Országos Küldöttgyűlés 
számára elfogadásra javasol.  

(10/0/0) 

 



OT 2017.05.06./13. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy – Ugron Ákos távozása miatt – Czettele 
Győzőt választja meg levezető elnöknek az ülés hátralévő idejére.  

(10/0/0) 

OT 2017.05.06./14. Az Országos Tanács megtárgyalta az Országos Elnökség által előterjesztett 2. számú 
alapszabály-módosítási javaslat első részét (Az MCSSZ saját tagjával kötött szerződéseinek 
jóváhagyása), és mivel annak – jogszabályváltozás miatt – szükségessége megszűnt, javasolja, hogy ez 
a kérdés az SzMSz-ben kerüljön szabályozásra, amennyiben ezt az Országos Elnökség indokoltnak érzi. 

(9/0/0) 
 

OT 2017.05.06./15. Az Országos Tanács megtárgyalta az Országos Elnökség által előterjesztett 2. számú 
alapszabály-módosítási javaslat második részét (Az MCSSZ saját tagjával kötött szerződéseinek 
jóváhagyása), és javasolja az Alapszabály 61. §-át az alábbi, (14) és (15) bekezdéssel kiegészíteni: 

„(14) Nem lehet országos küldöttgyűlés tagja, aki a Szövetséggel munka- vagy egyéb munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban, ill. megbízási jogviszonyban áll. 

(15) Amennyiben összeférhetetlenségi ok keletkezik, annak megszüntetéséről az érintett 40 napon 
belül köteles gondoskodni.” 

(6/1/1) 
 
 
OT 2017.05.06./16. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy a 1907. számú Tárkányi Béla 

Cserkészcsapatot (IX. Cserkészkerület, Egyek) és a 1121. számú Földváry-Boér Elemér Cserkészcsapatot 
(X. Cserkészkerület, Péteri) nyilvántartásba veszi, továbbá az 55. számú Batthyány Lajos 
Cserkészcsapatot (III. Cserkészkerület, Körmend) törli a nyilvántartásból.  

 (8/0/0) 
 
 
OT 2017.05.06./17. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy a Pilisi Cserkészkörzetet (I. Cserkészkerület, 

1019. sz., 1000. sz., 800. sz. és 944.) nyilvántartásba veszi. 

 (8/0/0) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Szegedi Domonkos csst. (608.) 

Czettele Győző cst. (1106.)  
 
 
 

Nagy Gábor őv. (786.) 
 


