Szociális Szakmai Szövetség Küldöttgyűlés
2011. április 29.

JEGYZŐKÖNYV

Jegyzőkönyv
a Szociális Szakmai Szövetség
Küldöttgyűléséről
2011. április 29. 10. h.
(Helyszín: Hotel Griff, 1113 Budapest, Bartók B. 152. sz)
Napirendi pontok:
A KÜLDÖTTGYŰLÉS PROGRAMJA
930-1000
1000-1010
10

20

20

00

10 -10
10 -11

1100-1200

REGISZTRÁCIÓ
Megnyitó – Pataki Éva, elnök
Ferge Zsuzsa köszöntése – A köszöntőt elmondja Szoboszlai Katalin
Szociális Munka Etikai Kódex módosítása
A Szociális Szakmai Szövetség 2010. évi beszámolóinak megtárgyalása és
elfogadása


2010. évi szakmai beszámoló



2010-évi pénzügyi beszámoló



Az Ellenőrző Bizottság 2010. évről készített beszámolójának
elfogadása



2010. évi közhasznúsági jelentés elfogadása

A Szociális Szakmai Szövetség 2011. évre vonatkozó terveinek
megtárgyalása és elfogadása


2011. évi szakmai program



2011. évi pénzügyi terv
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Ebédszünet

1300-1345

A tagszervezetek beszámolói (5 perc/tagszervezet)

1345-1445

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ
A Szociális Szakmai Szövetség stratégiája – moderátor: Szabó János

1445-1500

Zárszó – Pataki Éva, a 3Sz elnöke
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Jelen vannak – a mellékelt jelenléti ívnek megfelelően:
Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók Egyesülete
 Almásy Judit
 Albert József
 Becseiné dr. Kiss Erzsébet
 Budai István
 Hegyesi Gábor
 Kocsis Erzsébet
 Nemes Judit
 Szoboszlai Katalin
 Udvari Kerstin
Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete
 Jászberényi Ágnes
 Kerekes László
 Szabó János
 Takács Imre
 Tóth Attila
Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete
 Ábrahám Ferencné
 Ritz Judit
 Máhr Zsuzsanna
 Vizsolyi Ákos
Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Egyesülete
 Kedves János
 Kálé Rita
 Pelle József
 Sütő Csaba
Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület
 Elter Katalin
 Varga István
Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete
 Dandé István
 Erdődi- Mező Noémi
 Gosztonyi Géza
 Horváthné Czimmer Katalin
 Magyar Mariann
 Szabó Beáta
 Vincze Erika
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Egyéb résztvevők (szavazati jog nélkül)
 Pataki Józsefné
 Borsos-Kőszegi Erika
 Kovács Györgyi
Pataki Éva Köszönti a megjelenteket. Felkéri Szabó Jánost levezető elnöknek.
Szavazás: 30 igen
0 nem
1 fő tartózkodott
KH 1/2010: A Küldöttgyűlés jóváhagyta, hogy a levezető elnök Szabó János legyen.
Szabó János Köszöni szépen a feladatot. Javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a jegyzőkönyv vezető
Kovács Györgyi legyen
Szavazás: 31 igen
0 nem
KH 2/2010: A Küldöttgyűlés egyhangúlag megszavazta, hogy a jegyzőkönyv vezető Kovács
Györgyi legyen.
Szabó János jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Kerekes Lászlót.
Szavazás: 30 igen
0 nem
1 tartózkodott (Kerekes László)
KH 3/1010: A Küldöttgyűlés megszavazta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő Kerekes László legyen,
Szabó János Kollégák mindenki megkapta két héttel ezelőtt a szükséges anyagokat. Kérdésem a
napirendi pontok elfogadása.
Szavazás. 31 igen
0 nem
KH 4/1010: A Küldöttgyűlés az előre meghirdetett napirendet egyhangúlag jóváhagyta.
Pataki Éva Bár sajnos Ferge Zsuzsa nem lehet jelen a küldöttgyűlésen, de a neki szánt köszöntő
felolvasására felkéri Szoboszlai Katalint. Körbeküldünk egy képeslapot, kérlek benneteket írjátok alá
és egy virágcsokorral szeretnénk a köszöntő szövegét és a képeslapot elküldeni Zsuzsának.
Szoboszlai Katalin felolvassa a köszöntőt.
Pataki Éva Kollégák, amint a szakmai beszámolóból is látszik, igen sok feladata volt a Szociális
Szakmai Szövetségnek 2010-ben is. Egyik legfontosabb feladatunk -és itt szeretnék köszönetet
mondani az Etikai Kollégium munkacsoport tagjainak a végzett hatalmas feladatért,- az Etikai Kódex
felülvizsgálata, Megkaptátok a konszenzus konferencián a kollégák által kialakított munkaverziót.
Felkérem Tóth Attilát, hogy menjünk végig a módosításokon és véglegesítsük az új Kódexet.
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Tóth Attila Három hónapos munka előzte meg a Kódex felülvizsgálatát és a Konszenzus
Konferencián kialakult a véglegesnek mondható verzió, amin kéri, most pontról pontra menjenek
végig. A kivetítőn is jól látszanak a módosítások.
A küldöttek pontonként végigmennek a változtatásokon.
A végleges változat elfogadása
Szavazás 31 igen
0 nem
KH 5/2011: A Küldöttgyűlés jóváhagyta az Etikai Kódex új változatát.
Pataki Éva Kollégák megkaptátok a 2010. évi Szakmai Beszámolót, amely tükrözi a Szövetség előző
évi munkáját. Nagyon sok bizottsági munkában vettünk részt, megrendeztük a SzocExpot,
állásfoglalások születtek és a SzocKafét is háromszor sikerült megrendezni az idén. Annak ellenére,
hogy az iroda létszáma csökkent, a feladatokat sikerült maradéktalanul elvégezni. A munkacsoportok
is igen aktívak voltak. Futó pályázataink vannak. Rendszeresen kiadjuk a Háló c. folyóiratot, amely a
szociális szakma jelentős kiadványa. Képzéseket szerveztünk, működik a www.3sz.hu honlapon kívül
a SzocExpo honlapja és a Jogsegélyszolgálat is.
De azért meg kell említeni, hogy anyagi helyzetünk nem igazán stabil, mint azt a mérlegből is
láthatjátok. Gondot jelent a pályázatok elhúzódó kifizetése.
Szünet
2010. évi Szakmai beszámoló elfogadása
Szavazás: 31 igen
0 nem
KH 6/2011: A Küldöttgyűlés a 2010. évi szakmai beszámolót egyhangúlag elfogadta.
Pénzügyi beszámoló
Elter Katalin Az Ellenőrző Bizottság 2010. április 15-én megtartotta ülését, ahol elfogadta a 2010.
évi pénzügyi beszámolót és a 2011. évi pénzügyi tervet. Megállapította, hogy a tartalékalap érintése
nélkül is pozitív mérleg került kimutatásra. Az iroda működési költségeit folyamatosan igyekszik
csökkenteni. A pályázati lehetőségek beszűkültek, viszont a működési költségek egy idő után tovább
már nem csökkentőek. Gondot jelent, hogy a különböző projektekhez alszámlát kell nyitni és a
bankköltségek igen magasak. Külön megemlítést igényel a Háló költségvetése. Az előfizetői létszám
egyre kevesebb, folyamatos veszteséggel jár az újság megjelentetése. Másik nagy kiadás a szakmai
vizsgákra való szakmai érdekképviselet biztosítása, ami igen sok munkaidőt elvesz az irodavezető
munkaidejéből, valamint magas telefonszámla és postázási költséggel jár.
Az ellenőrző bizottság elfogadás javasolja a 2010. évi pénzügyi mérleget, közhasznúsági jelentést és a
2011. évi pénzügyi tervet.
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Szabó János Kollégák akkor kérem szavazzunk először a 2010. évi pénzügyi mérlegről és
közhasznúsági jelentésről.
Szavazás: 31 igen
0 nem
KH 7/2011: A Küldöttgyűlés a 2010. évi Mérleget és Közhasznúsági jelentést egyhangúlag
elfogadta.
Pataki Éva A Stratégia tervben megfogalmazott prioritások meg fogják határozni a 3 Sz 2011-es
stratégiáját is. Azt gondolom, hogy minden olyan véleménynyilvánítás és javaslattétel szükséges,
amely a 3asz szakmai legitimitását, a benne lévő szervezetek értékes szakmapolitikai észrevételeit
kinyilvánítja.
Minden – honlap, média, konferenciák – a szakmabéli jelenlétről és a véleményformálás szándékáról
kell, hogy szóljanak.
Az iroda működését az említett prioritások és kiemelt csoportok meg fogják határozni 2011-ben a
pályázati lehetőségek körét is: kiemelkedően foglalkoztatáspolitikai pályázatok várhatók, továbbra is
csak a projekt- és nem a működés finanszírozása a cél. Ez leszűkíti a lehetőségeket és működési
források szerzésére kényszeríti az Irodát, valamint arra, hogy tagszervezetei bevonásával akár
foglalkoztatáspolitikai, akár egyéb rész - szakmai pályázatok beadásával bővítse tevékenységét.
Szavazás: 31 igen
0 nem
KH 8/2011: A Küldöttgyűlés a 2011. évi Stratégia tervet egyhangúlag elfogadta.
Pénzügyi terv
Pataki Éva További működési források szerzését csak abban az esetben látom biztosítottnak, ha a
kormányzatot és annak képviselőit konkrét ajánlatokkal keressük meg, gondolok itt arra, hogy
működési támogatás fejében kutatásokat, állásfoglalásokat, szakmapolitikai tervezeteket vállalunk be.
Fontos prioritásnak tartom a képzések folytatását, hiszen a szakemberek számára fontos az akkreditált
képzések elvégzése. Az a gond, hogy a pályázatokba működési költségre és munkabérre csak
meghatározott százalékos összeg állítható be és ezért is folyamatosan figyelik az iroda az új pályázati
lehetőségeket. 2009-ben még három főállású dolgozója volt a 3Sz-nek, ma már csak az ügyvezető
igazgató és az irodavezető a foglalkoztatott alkalmazott.
Gondot okoz az is, hogy az Önkormányzattól bérelt helyiség állaga egyre inkább romlik, mivel
béreljük, felújításra, állagmegóvásra vagy korszerűsítésre nem tudunk pályázni.
Véleményem szerint a Háló jelenlegi formájában olyannyira veszteséges, hogy papír alapú
megjelenése – a fentebb írt pályázati kondíciók miatt is - kérdésessé válhat. A szerkesztői tiszteletdíjak
és a nyomdaköltség töredékét sem fedezi a költségeknek, az előfizetők száma pedig jelentősen
csökkent. Az évi ráfordítás közel 3 millió forint, a befolyó előfizetői bevétel pedig nem éri el az egy
millió forintot. Ennek a kiadásnak a csökkentésével is kezdenünk kell valamit az idei évben.
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Szavazás: 31 igen
0 nem

KH 9/2011: A Küldöttgyűlés a 2011. évi pénzügyi tervet egyhangúlag elfogadta.

Budapest, 2011. április 29.

Pataki Józsefné
Elnök

Kerekes László
jegyzőkönyv hitelesítő

Kovács Györgyi
jegyzőkönyv vezető
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