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Intéző Bizottság beszámolója 2023 

 

 

- Az elmúlt időszakban az Intéző Bizottság 12 alkalommal ülésezett.  

Gyakorlati okok miatt , az ülések a Zoom segítségével az  online térben 

zajlottak.  

- Az üléseken a közgyűlések előkészületeivel foglalkoztunk a legtöbbet. A 

2022-es évben az IB három alkalommal hívta össze a Közgyűlést. Az utolsó 

kettő Rendkívüli  Tisztújí tó Közgyűlés szeptemberben és novemberben kerü lt  

megrendezésre.  Az Intéző Bizottság köszöni a Mozgalmi Elnökségnek és az 

Ellenőrző Bizottság tagjainak, hogy áldozatos munkájukkal segítették a 

közgyűlések megszervezését  és kivitelezését,  valamint minden cserkésznek 

aki feladatot  vállalt.   

- Az Intéző Bizottság tagságról sajnos Pintér Miriam és Szeghő Sándor is  

lemondott. A két megüresedett  helyből egyelőre csak egy hely van betöltve,  

Baucsek Csaba személyében. Szeretnénk megköszönni a leköszönő tagok 

munkáját. Külön köszönet Szeghő Sándornak az IB vezetés éért , és hogy 

évekig oszlopos tagja volt a bizottságnak.  

 

Elért eredmények  

 

- A szokásos feladatok (támogatások jóváhagyása, költségvetés tervezése,  

közgyűlés szervezése,  stb.) túl  az IB igyekezett  plusz feladatokat is  ellátni  

lehetőségeihez mérten.  

- Az IB a lemondott  Szeghő Sándor Intéző Bizottság -vezető helyére Végh 

Balázst választotta.  

 

 

 

 

 



Munkacsoportok 

 

1.  Alapszabály átdolgozása :  Pintér Miriam segítségével tovább folytatódik az 

Alapszabály aktualizálása, módosítása ,  ami várhatóan  nemsokára elnyeri 

végső formáját . Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy Miriam továbbra is  

vállalja ezt a feladatot.  

2.  Biztonsági szabályzat:Készül a biztonsági szabályzat és már formát öltött  

az átbeszélésre javasolt változat. Többen szakmailag beledolgoztak, nem 

cserkészek is. Az  IB tagok áttekintették az anyagot, ott a hol kérdéses részek 

voltak javaslatokat tettek a véglegesítéshez . Az egész szabályzatból a 

jövőben majd kell  készíteniegy hivatalos szlovák változatot is. Külön 

köszönet jár Hajdú Erikának, hogy kidolgozta a biztons ági szabályzat 

alapját.  

3.  Ingatlanok:Ingatlanstratégia kidolgozása Végh Balázs vezetésével történik .  

A végső formáját  a közgyűlésen fogja ismertetni.  Balázs már megszólított  

több szakembert  és vezetőt  is  a témában.  

Szövetség birtokában lévő ingatlanok aktuál is állapotával és helyzetével 

szinte minden ülésen foglalkoztunk. Jelen pillanatban kettő darab szövetségi 

ingatlant próbálunk értékesíteni.  Az első a tornai Iparos kaszinó. A második 

az ipolysági városi  galéria egykori  épülete.  Ezt az elkövetkező hónapokb an 

szeretnénk hivatalosan is eladásra kínálni.  

Jó hír, hogy füleki ingatlanunk (Koháry kúria) egy pályázati lehetőség által  

szövetségünk teljes tulajdonába került, és felújí tása is folyamatban van.  

4.  IB feladatkör :  Hajdú Erika és Végh Balázs pontosan meghat ározták az IB 

feladatkört.  Az IB tagok feladatait az Alapszabály, valamint a Szervezeti  és  

működési szabályzat részletezi.  Abból sok konkrétum nem derül t  ki ,  ezért  

összefoglalták, hogy milyen feladatokkal kell foglalkoznia egy IB tagnak. 

így a jövőben az új  tagok jobban átláthatják a feladatkörüket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kihívások 

 

Betöltetlen pozíciók  

- Sajnos még nem sikerült  megtalálnunk szövetségünk új Elnökét,  és az Intéző 

Bizottság egy tagját.  Ezért  ebben szeretné az Intéző Bizottság a 

csapatparancsnokok és csapatvezetők segítséget kérni a jövőben, hogy 

megtaláljuk azon elhivatott cserkészeket akik ezeket a pozíciókat 

betölthetnék.  

Nehezen értékesíthető ingatlanok  

-  Jelen pillanatban kettő darab szövetségi ingatlant próbálunk értékesíteni.  

Az első a tornai Iparos kaszinó. A folyamatban lévő szerződés a vevő 

passzivitása miatt ,  több mint valószínű érvényét veszti.  A tornai ingatlan t  

újra meg kell  majd hirdetni.  A második az ipolysági városi  galéria egykori  

épülete.  Ezt az elkövetkező hónapokban szeretnénk hivatalosan is eladásra 

kínálni.  

Munka-magánélet egyensúlya  

- Az IB tagok eléggé leterheltek, mivel többségük fiatal családosak .  

Munkahelyükből adódóan is eléggé elfoglaltak és sok plusz feladat hárul 

rájuk a mindennapi életben is.   

 

Értékelés  

Annak ellenére,  hogy IB tagságunk hatékonyságát behatárolják a magánéleti  

események, az IB sok párhuzamos feladatot próbált  ellátni és megoldani .  

Véleményem szerint  az IB a rábízott  feladatokat a lehetőségeihez mérten a 

legjobban próbálta teljesíteni.  

 

Jövőbeni tervek  

Ingatlanok 

- Az ipolysági és tornai ingatlanok értékesítése.  

Betöltetlen pozíciók  

- A közel jövőben meg kell találnunk a szövetségünk új elnökét,  és az Intéző 

Bizottság egy tagját.  

 



 

A csapatok származtatott jogalanyisága  

A már származtatott  jogalanyisággal rendelkező csapatokkal véglegesíteni a 

szerződéskötés folyamatát.  

A többi cserkészcsapatot motiválni  a származtatott  jogalanyiság mielőbbi 

megszerzésére, mivel legkésőbb 2 -3 éven belül  minden csapatnak kötelező 

lesz átállnia.  

 

Jó munkát!  

Baucsek Csaba 

IB tag 

 

Mellékletek  

1.  Az aktuális tagság  

Antal Tamás. Baucsek Csaba, Hajdú Erika, Mártha Tamás, Végh Balázs  

 

2.   Ülések a két közgyűlés közötti időszakban  

2022.05.04.-Zoom  

2022.08.31.-Zoom  

2022.09.08.-Zoom  

2022.09.12.-Zoom  

2022.09.28.-Zoom  

2022.10.06.-Zoom  

2022.10.19.-Zoom  

2022.11.08.-Zoom  

2022.11.15.-Zoom  

2022.12.20.-Zoom 

2023.01.24.-Zoom 

2023.02.15.-Zoom 

 

3.  IB határozatok az előző időszakból  

 

IB 20221019/01 határozat:  Az Intéző Bizottság jóváhagyja a kidolgozott 

tagdíjemelési javaslatot, amit  előre beterjeszt a novemberi közgyűlésre.  



IB 20221019/02 határozat: Az Intéző Bizottság jóváhagyja a cserkészcsapatok adó 

2%-os támogatását a mellékelt táblázatban feltüntetett mértékben.  

IB 20221019/03 határozat:  Az Intéző Bizottság az eszközölt változásokkal 

jóváhagyja az épület adásvételi  szerződés javaslatát.  

IB 20221108/01 határozat: Intéző Bizottság arra való tekintettel, hogy a 

csapatparancsnoki tisztség közösségi szavazattal jár, ami átruházható, és mivel a 

rendkívüli közgyűlés kezdetektől fogva személyes részvétellel volt meghirdetve,  

ezért az Intéző Bizottság úgy döntött, hogy nem lesz online szavazás.  

IB 20221220/01 határozat:  Az Intéző Bizottság jóváhagyta a kőhídgyarmati -

esztergomi 68. sz.  Apos Vilmos cserkészcsapat csapat kérését, hogy a 

cserkészcsapat is működési csapattámogatásban részesüljön. Ennek mértékét 5 

Eur/fő összegben határozta meg minden 2022 -es tagdíjfizető tag után, feltéve, ha a 

cserkészcsapat az előírt  módon nyújtja be a hivatalos kérvényt. Ez a működési 

csapattámogatás ebben a formában kizárólag egyszeri alkalomra szól, a 2023 -as 

évtől kezdve jelen cserkészcsapatra is ugyanazon feltételek és határidők 

vonatkoznak, mint Szövetségünk többi cserkészcsapatára. Ennek kiemelt  feltétele a 

Tee-pee tag- és rendezvény nyilvántartó adatbázis folyamatos használata,  beleértve 

a 2022-es esztendő cserkészrendezvényeinek feltöltését is,  ami jelentős alapját 

fogja képezni a 2023 -as működési csapattámogatás nagyságának meghatározására.  

 

IB 20230112/1 Az Intéző Bizottság a rimaszombati  503 Tompa Mihály 

öregcserkészklub 2023. január 2 -ai kérelme alapján engedélyezi, hogy az 

öregcserkészklub tagjai 2023 -as esztendőre 10 Eur/fő kedvezményes sz övetségi 

tagdíjat fizessenek, valamint e kedvezmény meghosszabbításának döntési jogát az 

ügyvezető elnök hatáskörébe utalja.  

IB 20230124/1 Az Intéző Bizottság tagjai a választási  ciklus még hátralevő 

időszakára megválasztották maguk közül az IB vezetőjét , Végh Balázs 

személyében.  

IB 20230131/1 Az Intéző Bizottság a  502. sz.  Széchenyi György Öregcserkész 

Klub Érsekújvár 2023. január 30 -ai kérelme alapján engedélyezi,  hogy az 

öregcserkészklub tagjai 2023 -as esztendőre 10 Eur/fő kedvezményes szövetségi 

tagdíjat fizessenek, valamint e kedvezmény meghosszabbításának döntési jogát az 

ügyvezető elnök hatáskörébe utalja.  

 

 


