CSERKÉSZ BARÁTOK KÖRE

CLEVELAND, OHIO, USA

ALAPSZABÁLYOK

I.

Fejezet

1. Az egyesület neve: Cserkész Barátok Köre.
Angolul: American Hungarian Friends of Scouting, Inc.
2. Az egyesület székhelye: Cleveland, Ohio.
3. Hivatalos nyelve: angol és magyar, egyforma érvénnyel.

II.

Fejezet

Az egyesület célja:
4. A magyar származású cserkészek szervezeteit, és a cserkészet elveit támogatni.
5. A clevelandi magyar származású cserkészek számára intézményeket létesíteni,
fenntartásukról gondoskodni. Ilyen intézmények: cserkészotthonok, cserkészparkok, vizitelep,
cserkészkönyvtár, stb.
Az egyes intézményeket a választmány által felkért és megbízott intézmény-parancsnok
irányítja. Az intézmény-parancsnok a választmánynak felelős és tesz negyedévenként jelentést.
6. Lehetőséget nyújtani, mint fenntartó egyesület, magyar származású cserkészcsapatok
fenntartására, vagy már meglevő cserkészcsapat fenntartó testületi tisztségének vállalásával
annak működését biztosítani. Az 1. sz. mellékletben a választmány lefektette az egyesület, mint
Fenntartó Testület, felállításának és működésének módozatait.

III.

Fejezet

7. Az egyesület vagyonát a tulajdonában levő készpénz, ingatlan és ingó vagyontárgyak
képezik.
8. Az egyesület jövedelme tagsági díjakból, vagyonának hozadékából, társadalmi
rendezvények, megmozdulások és szereplések jövedelméből és az egyesület választmányának
határozatával elfogadott adományokból áll.
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IV.

Fejezet

9. Az egyesület tagságára jogosult a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnél igazolt
clevelandi cserkészcsapat 18. évét betöltött tagja aki a csapathoz az elmúlt csapat évi jelentés
szerint regisztrált a tagdíj befizetésével vagy mint 18. évét betöltött Ohio államban lakó szórvány
cserkész aki az elmúlt évi tagdíját a KMCSSZ-hez befizette, továbbá minden clevelandi magyar
cserkészcsapat fenntartó bizottságnak elnöke és két-két tagja. Az egyesület tagja az, aki a fenti
követelményeknek megfelel és az egyesület közgyűlése által megállapított tagsági díjat befizette.

V.

Fejezet

10. Minden tag jogosult az egyesület közgyűlésén és általában minden megmozduláson részt
venni, a közgyűlés és a választmány elé javaslatot terjeszteni és az egyesület közgyűlésen
szavazati jogát gyakorolni.
11. Az egyesület tisztségeire, választmányába csak az egyesület tagjai választhatók.

VI.

Fejezet

12. Az egyesület intéző szervei:
a. közgyűlés
b. választmány
c. tisztikar és a létesített intézmények és rendezvények vezetői.
13. Az egyesület közgyűlését kétévenként az elnök hívja össze a tagságra jogosultak címére
kiküldött meghívó útján. A meghívót legalább 20 nappal a közgyűlés előtt kell szétküldeni.
Úgyszintén az elnök 5 nappal a közgyűlés előtt megint értesíti a tagokat a napirenddel,
jelölések és indítványok sorozatával.
A Közgyűlés határozatképességhez a tagságra jogosultak legalább egyharmadának jelenléte
szükséges.
Ha a rendes közgyűlésen a tagok nem jelennének meg határozatképes számban, akkor az
elnök 30 napon belül bár mikorra új közgyűlést tartozik összehívni, amely, tekintet nélkül a
megjelentek számára, határozatképes.
Rendkívüli közgyűlést az elnök bármikor összehívhat. A választmány egyhangú, vagy a
szavazattal rendelkező tagok egyharmadának írásban kifejezett kívánságára az elnök rendkívüli
közgyűlést tartozik összehívni 30 napon belül, a rendes közgyűlés összehívásának módján. A
rendkívüli közgyűlés csak a meghívóban feltüntetett tárgysorozatot tárgyalhatja.
A rendes közgyűlés elé tartozik a választmány, a tisztikar jelentései felett való döntés,
tisztikar választása és minden $10,000-t meghaladó vagyoni kérdésben való döntés.
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A közgyűlésen legalább öt szavazati joggal rendelkező tag kívánságára a választásokat titkos
szavazás útján kell lebonyolítani.
A közgyűlésen a tagok írásbeli meghatalmazás (proxy) útján is gyakorolhatják szavazati
jogukat, ha a személyes megjelenésben betegség, vidéki távollét, vagy munka miatt akadályozva
vannak.
Meghatalmazás útján a saját szavazatán felül senki nem képviselhet egy személynél többet.
Az írásbeli meghatalmazás útján képviselt szavazatok száma nem lehet több mint a
szavazásra jogosult megjelent személyek szavazatai számának fele. Ha ennél több van, akkor
meghatalmazás útján képviselt szavazatok számát arányosan csökkenteni kell.
A rendes közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt minden kérdésben, kivéve az alapszabály
módosítási indítványokat és a feloszlást, kimondó határozatot, melyekhez kétharmad szótöbbség
szükséges.
A rendes közgyűlésen csak azok az indítványok tárgyalhatók, amelyek nyolc nappal a
közgyűlés előtt írásban az elnökhöz beérkeztek.
Napirend előtti, vagy a tárgysorozattól eltérő felszólalásokat az elnök engedélyezhet.
Rendkívüli közgyűlésen ilyen felszólalások nem engedélyezhetők.
A közgyűlésről az egyesület választott jegyzője, vagy ha az nincs jelen, az elnök által felkért
tag vezet jegyzőkönyvet, melyet a jegyzőkönyvvezető, az elnök és két felkért tag hitelesíti.
14. A választmány tagjai:
a. az egyesület tisztviselői,
b. a létesített intézmények és rendezvények mindenkori vezetői,
c. a csapatparancsnokok,
d. a csapatok parancsnokai által megbízott egy-egy rendes csapattag,
e. a clevelandi csapatok fenntartó bizottság elnökei,
f. a körzeti parancsnok.
g. az elnök esetleges felterjesztésére az egyesület tagjai közül a választmány által
megválasztott tanácsadók.
h. a Cserkész Barátok Köre örökös tiszteletbeli elnökei.
15. Az egyesület választmánya elé tartozik a tagsági jog megszűnésének megállapítása, vagy
a tagok kizárása.
A választmány jelöli ki azt, aki a létesített intézményt, vagy rendezvényt vezeti és kezeli. A
vezető feladatának kitűzését, végzett munkájáról szóló jelentést a választmány hagy jóvá. A
választmány az intézmény vagy rendezvény vezetőit bármikor felmentheti.
A választmány irányítja az egyesület életét és dönt minden olyan kérdésben, amely nincs
kifejezetten a közgyűlésnek fenntartva.
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A választmány a $10,000–t meg nem haladó vagyonkérdésben is dönt, ezen összeg erejéig
kiutalási joggal rendelkezik. Pénzügyi kérdésben csak nyílt szavazással lehet dönteni.
Negyedévenként egy-egy választmányi gyűlést kell tartani, amelyet az elnök hív egybe, de az
elnök bármikor ülésre hívhatja a választmányt.
Ha az egyesület egy tisztviselője, vagy a választmány egy tagja lemond, a választmány a
legközelebbi közgyűlésig a választható tagok közül bárkit megbízhat, illetve meghívhat.
A tisztviselők a választmányi ülésen jelentést tartoznak tenni a választmánynak.
Az a tag, aki magyar, vagy amerikai nemzetellenes, a cserkészerkölcsbe ütköző, vagy az
egyesület célját, vagy életfolyamát, veszélyeztető magatartást tanúsít, választmányi határozattal
tagságától megfosztható. Tagság megszüntetése, vagy kizárás tárgyában a választmány zárt
ülésen titkos szavazással határoz.
16. Az egyesület tisztviselői:
a. elnök,
b. alelnök,
c. két titkár,
d. pénztáros,
e. két ellenőr,
f. jegyző,
g. vagyonőr.
A tisztviselők közül legalább négynek a csapatokból kell kikerülnie. Minden csapatból egy.
Az egyesület tisztviselői munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, díjtalanul végzik.
Az egyesület elnöke évente egyszer a Külföldi Magyar Cserkészszövetség Vezetőtisztjén
keresztül az Intéző Bizottságnak tájékoztatást ad az egyesület elmúlt évi ügykezeléséről és anyagi
helyzetéről.
A tisztviselők ellen kötelesség nem teljesítése esetén a választmány bármelyik tagja
bizalmatlansági javaslatot nyújthat be. A kérdéses ügy felett a választmány szótöbbséggel dönt és
a tisztviselőt állásától, felmentheti.
17. Az egyesületet kifelé az elnök képviseli, vagy esetenkénti meghatalmazottja.
Az elnök elnököl a rendes és rendkívüli közgyűléseken és a választmányi üléseken.
Az elnök az egyesület vagyon és ügykezelését, intézményeinek működését és a
tisztségviselők munkáját bármikor ellenőrizheti. Az elnök az $1,000-t meg nem haladó folyó
kiadások fedezésére pénzkiutalási joggal rendelkezik.
18. Az egyesület alelnöke helyettesíti az elnököt annak akadályoztatása esetén és annak
tartamáig.
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19. Az egyesület titkárai kezelik az egyesület irattárát, vezetik a nyilvántartást és eszközlik az
egyesület levelezését az elnökkel egyetértésben. Előkészítik az ülések és minden megmozdulás
programját. A titkárok feladatkörét az elnök osztja meg.
20. A pénztáros vezeti a pénztárnaplót, kezeli az egyesület pénzvagyonát és pénzforgalmát.
21. A két ellenőr évenként legalább egyszer ellenőrzi a pénztáros és szertáros pénz, illetve
vagyonkezelését, ugyancsak ellenőrzi a csapatok és intézmények vagyonkezelését.
22. A jegyző vezeti az ülések jegyzőkönyvét és az egyesület minden megmozdulásáról
feljegyzést készít.
23. A vagyonőr vezeti az egyesület ingó és ingatlan vagyonáról a leltárt. A pénzvagyon és
irattár kivételével minden ingó és ingatlan vagyon őre.
24. A tisztviselők, a választmány és létesített intézmények részére szükség esetén a
választmány ír elő ügyviteli szabályzatot.
25. Az egyesület feloszlását csak az erre a célra összehívott rendkívüli közgyűlés mondhatja
ki, a szavazásra jogosult tagok kétharmadának szavazatával. Ez a rendkívüli közgyűlés
intézkedik a felől, hogy a meglevő vagyont milyen célra fordítsák. A vagyon azonban csak is
magyar cserkész-célokra fordítható.

Jegyzet:
1997. február - alapszabály; újabításokkal, számítógépben táplált Gráber István által.
2004. december - VI. Fejezet, 13. pont, második bekezdés: közgyűlés döntésével, a szó
”jelölések” hozzáadva.
2008. november - az alapszabályok helyesírásának a javítása Horváth Mihály által.
2008. december - VI. Fejezet, 13. pont: “$5,000” helyet “$10,000” és a
VI. Fejezet, 17. pont: “$500” helyet “$1000” a közgyűlés döntésével.
2012. december - IV. Fejezet, 9. pont: felújítva.
2014. december - IV. Fejezet, 9. pont: felújítva.
- VI. Fejezet, 13. pont: első és harmadik bekezdés felújítva.
(mind a három helyen “tagságra jogosultak” hozzá adva a szöveghez.)
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1. sz. Melléklet:
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Intéző Bizottságának határozata szerint a
cserkészcsapatok fenntartó testületeinek jogi személynek kell lennie.
A Cserkész Barátok Kőrét (ezen túl Cs.B.K.), egy vagy több clevelandi magyar csapat erre a
tisztségre felkérheti. A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Fenntartó Testületi Kátéjával
egyetértésben a Cs.B.K. választmánya ennek módozatát a következőkben fektette le:
1. A Cs.B.K. vállalja mindazon clevelandi és környéki magyar cserkészcsapat fenntartó
testületi tisztséget, amely csapat erre a Cs.B.K.-t felkéri.
2. A Cs.B.K. a csapatok fenntartó bizottság alakítására a csapathoz tartozó cserkészszülőket
kéri fel.
3. A Cs.B.K.-án belül alakítandó egy vagy több fenntartó bizottság felállítására a
választmány a következő eljárást határozta el:
a. Amely csapat a Cs.B.K.-t kéri fel fenntartó testületül, közölje a csapathoz tartozó
cserkészszülők névsorát.
b. A Cs.B.K. elnöke két héten belül értekezletre hívja meg a csapathoz tartozó
cserkészszülőket.
c. A cserkészszülők értekezlete három vagy öttagú fenntartó bizottságot választ három
évre.
d. A megválasztott fenntartó bizottság a maga köréből választ ugyancsak három évre
elnököt.
e. Az így megalakult fenntartó bizottságot a Cs.B.K. jelenti a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség Intéző Bizottságának.
f. A fenntartó bizottság a Cs.B.K. nevében gyakorolja a fenntartó testület jogait. A
kötelezettségeket a Cs.B.K. ezen fenntartó bizottságon keresztül teljesíti.
g. A fenntartó bizottság évenként minden év szeptember havában jelentést tesz a
Cs.B.K. választmányának.
h. Háromévenként hasonló módon történik a fenntartó bizottság újjáalakítása.
i. Időközi személyi változás, kiválás esetén a fenntartó bizottság a csapathoz tartozó
cserkészszülőkből behívás útján egészítheti ki létszámát.
j. A Cs.B.K. választmánya bármikor elrendelheti a fenntartó bizottság újjáalakítását.

Jegyzet:
1997. február - melléklet; újabításokkal, számítógépben táplált, Gráber István által.
2008. november - az 1. sz. Melléklet helyesírásának a javítása Horváth Mihály által.
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