Időpont: 2004. március 26. 10.00-16.00
Helyszín: Hotel Liget, 1068 Budapest, Dózsa Gy. út 106.
A Küldöttgyűlés napirendje:
1. A 3Sz elnökének megnyitója
2. A 3Sz 2003-as szakmai beszámolója
3. A 3Sz 2003-es pénzügyi beszámolója
4. A 3Sz 2003-as közhasznúsági beszámolója
5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése
6. A 3Sz Alapszabályának módosítása
7. A tagszervezetek 3Sz Elnökségbe, valamint az Ellenőrző Bizottságba történő jelöltjeinek, valamint
az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása
8. A tagszervezetek Etikai Kollégiumba történő delegáltjainak jóváhagyása
9. A Magyar Szegénységellenes Hálózathoz történő csatlakozásunk, valamint az Európai
Szegénységellenes Hálózathoz történő tagfelvételi kérelmünk benyújtásának megtárgyalása
10. Tagfelvétel
11. A 3Sz 2004-es pénzügyi és szakmai munkaterve, valamint Stratégiai Terve a 2004-2008-ig tartó
időszakra
Konferencia
• Nemzeti Cselekvési Terv a Társadalmi Befogadás elősegítéséért – Vajda Györgyi (Egészségügyi,
Szociális és Családügyi Minisztérium, Szociális Stratégiai Önálló Osztály)
• Strukturális Alapok – pályázati lehetőségek a szociális terület számára – Kósa Eszter, szakértő
• SZOLID projekt – a Szociális törvény megújítása – Bánfalvi István, szakértő (Egészségügyi,
Szociális és Családügyi Minisztérium)
Jelen vannak:
Ferge Zsuzsa, elnök
Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók Egyesülete képviseletében:
Almásy Judit
Budai István
Darvas Ágnes
Lukács Zsolt

Mányai Judit
Nemes Judit
Szoboszlai Katalin
Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Egyesülete képviseletében:
Ladocsi Józsefné
Lőcsei Attila
Pelle József
Sütő Csaba
Valastyán Mihályné
Varga Sándor
Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete képviseletében:
Fehér Edit
Kecskés Rózsa
Mikulásiné Oláh Ágnes
Nagy Ferencné
Serfőző Tamás
Szlovacsek Gyuláné
Szvorád Andrásné
Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület képviseletében:
Elter Katalin
Juhász Gábor
Kertész Erzsébet
Komár Mária
Taller Ágnes
Vass Péter
Bujdosó Judit
Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete:
Ábrahám Ferencné

Ackermann Kálmán
Berta Árpádné
Dávid István
Laluskáné Ritz Judit
Majláthné Lippai Éva
Návrádi Kálmánné
Papp Istvánné
Rózsa Istvánné
Csengődi Beáta
Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége:
Kádár Adrienn
Kassai Ildikó
Kulinyi Márton
Manek Tímea
Mihalicska Teréz
Simon József
Tokár Tivadarné
Vincze Dezsőné
Kurt Lewin Alapítvány képviseletében:
Gelsei Gergő
Horváth Valéria
Karmazsin Eszter
Ligeti György
Márkus Tamás
Paulik Mónika
Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete
Bartháné dr. Kmetty Éva
Kerekes László

Orosz Zsuzsa
Szabó János
Sziszik Erika
Takács Imre
Zsitvay Katalin
Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete képviseletében:
Damu Richárd
Dandé István
Gosztonyi Géza
Kinyik Margit
Mező Noémi
Raffai Judit
Sajgál Rózsa
Susányiné Baranyi Brigitta
Váradi Antal
Zugor Zsuzsanna
Szabó János – levezető elnök - köszöntötte a küldötteket és tájékoztatta a jelenlévőket a küldöttgyűlés
menetéről, azzal a kiegészítéssel, hogy a délutáni konferencia programja a meghívóban leírtakhoz
képest annyiban módosult, hogy azt Göncz Kinga politikai államtitkár asszony nyitja meg.
Szabó János felkérte a jegyzőkönyv vezetésére Bujdosó Juditot, akit a Küldöttgyűlés egyhangúlag
elfogadott.
Szabó János a Küldöttgyűlést a napirendek elfogadására kérte fel, a Küldöttgyűlés egyhangúlag
elfogadta a napirendi pontokat és a programot.
1.
Szabó János felkérte Ferge Zsuzsát, a 3Sz elnökét a Küldöttgyűlés megnyitására.
Ferge Zsuzsa megnyitójában beszélt a Gyorsjelentés a szegényedésről c. kiadvány sikerességéről, az
Európai Szegénységellenes Hálózattal való együttműködésről és a Szociális Munkás Kamara
létrehozásának érdekében tett lépésekről. Kiemelte a Szociális Szakmai Szövetség két nagy szakmai
feladatát: a hang erősítését (a kliensek érdekeinek képviseletét) és a szakmai érdekvédelmet, melyek
a szervezet stratégiai tervében is megjelentek.
Szabó János megadta a szót Majláthné Lippai Évának, aki napirend előtt kért szót. Majláthné Lippai
Éva tájékoztatta a Küldöttgyűlést Szél Éva haláláról. Megemlékezésében elmondta, hogy Szél Éva
évtizedekig volt a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karának főigazgatója, részt

vett a "Soproni Norma" megalkotásában és kimagasló erőfeszítéseket tett a szegedi szociális munkás
szak megalapításában. A jelenlévők egy perces néma felállással emlékeztek meg róla.
Szabó János napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy március 15-én immáron második
alkalommal került sor szociális kitüntetések átadására. A Szociális Szakmai Szövetség által javasoltak
közül többen is részesültek kitüntetésben, egyúttal gratulált nekik.
2.
Szabó János, az előre meghirdetett napirendi pontnak megfelelően, a Küldöttgyűlést a Szociális
Szakmai Szövetség 2003-as szakmai beszámolójának megvitatására kérte fel, valamint tájékoztatta a
küldötteket, hogy az Elnökség nem kíván szóbeli kiegészítést fűzni a beszámolóhoz. Sem kérdés,
sem hozzászólás nem hangzott el a beszámolóhoz kapcsolódóan, így annak elfogadása szavazásra
került.
Szavazás:
68 mellette,
0 ellene,
0 tartózkodás.
A Küldöttgyűlés a Szociális Szakmai Szövetség 2003. évi szakmai beszámolóját egyhangúlag
elfogadta.
3.
Szabó János a pénzügyi beszámoló megtárgyalása előtt átadta a szót az Etikai Bizottságot képviselő
Pelle Józsefnek, aki elmondta, hogy a 3Sz-ben jelentősen javult a bizonylati fegyelem, illetve 2004-től
a kettős könyvvitel rendszere került bevezetésre. Kitért arra, hogy a 3Sz gazdálkodása olyan
méreteket öltött, amely, a jogszerűség szempontjából szükségessé tette, hogy az szj számok
felsorolásra kerüljenek. Pelle József elfogadásra javasolta a Szociális Szakmai Szövetség 2003-as
pénzügyi beszámolóját.
A pénzügyi beszámolóval kapcsolatosan egy kérdés hangzott el, amelyben a küldött a 3Sz kiadásai
között az egymillió forintos rezsiköltséget indokolatlanul magasnak találta.
Márton Iza válaszában elmondta, hogy a tavalyi évben túlszámlázás történt az ELMŰ részéről, de az
ezzel kapcsolatos visszatérítés egyértelműen látható a bevételi oldalon. Kérdező a választ elfogadta.
A pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódóan a küldöttek nem szóltak hozzá, így annak elfogadását
szavazásra bocsátotta a levezető elnök.
Szavazás:
67 mellette,
0 ellene,
1 tartózkodás.
A Küldöttgyűlés a Szociális Szakmai Szövetség 2003. évi pénzügyi beszámolóját egy tartózkodással
elfogadta.
4.

Szabó János a Küldöttgyűlés elé terjesztette az Szociális Szakmai Szövetség 2003. évi
közhasznúsági beszámolóját. Ehhez kapcsolódóan nem tettek fel kérdéseket a küldöttek, és
hozzászólás sem hangzott el, így annak elfogadását szavazásra bocsátotta a levezető elnök.
Szavazás:
68 mellette,
0 ellene,
0 tartózkodás.
A Küldöttgyűlés a Szociális Szakmai Szövetség 2003. évi közhasznúsági beszámolóját egyhangúlag
elfogadta.
5.
Az Ellenőrző Bizottság beszámolójához kapcsolódóan kérdés nem hangzott el, a küldöttek nem
szóltak hozzá, így annak elfogadását szavazásra bocsátotta a levezető elnök.
Szavazás:
68 mellette,
0 ellene,
0 tartózkodás.
A Küldöttgyűlés a Szociális Szakmai Szövetség Ellenőrző Bizottságának 2003. évi jelentését
egyhangúlag elfogadta.
6.
Szabó János a Küldöttgyűlés elé terjesztette a Szociális Szakmai Szövetség Alapszabályának – az
Elnökség által megtárgyalt - módosítási javaslatait. Ezek az alábbiak voltak:
• II. fejezet: A Szövetség célja és feladatai, 2.§ (2) A Szövetség alapvető feladata: (kiadványok
szerkesztése és menedzselése) helyett: A közhasznú célok megvalósítását célzó, rendszeres és nem
rendszeres szociális szakmai kiadványok, brosúrák szerkesztése, kiadása, megjelentetése és
értékesítése, illetve szerkesztésének, megjelentetésének támogatása szerepeljen az Alapszabályban;
• III. fejezet: A tagok jogai és kötelezettségei, 4. § (5) Törölni kell a Szövetség tagjainak sorából azt a
tagszervezetet, amelyik jogutód nélküli megszűnik, illetve azt, amelyik tagdíjfizetési kötelezettségének
felszólítás ellenére a felszólítástól számított (törölve: az esedékességtől számított) 6 hónapon belül
nem tesz eleget;
• IV. fejezet: A szövetség szervei és tisztségviselői, 6. § m) (az Etikai Kódex elfogadása és
módosítása) törölve: lásd: d);
• IV. fejezet: A szövetség szervei és tisztségviselői, 7/B § (2) A Szövetség Elnökét és a (törölve: 14)
18 tagú Elnökség tagjait kétévi időtartamra a Küldöttgyűlés választja meg nyílt szavazással, úgy, hogy
az Elnökségben minden tagszervezetnek két tagja legyen;
• IV. fejezet: A szövetség szervei és tisztségviselői, 7/B § (10) Az Elnökség határozatát egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített

többséget ír elő. Szavazati egyenlőség esetén az elnök (távollétében a levezető elnök) szavazata
dönt;
• IV. fejezet: A szövetség szervei és tisztségviselői, 8. § (3) (töröl: egyhangú döntéssel) egyszerű
többséggel, nyílt szavazással - a tagjai közül alelnököket és ügyvivőket választhat;
• IV. fejezet: A szövetség szervei és tisztségviselői, 11.§ (1) Az Ellenőrző Bizottság (töröl: 7) 9 tagját
kétévi időtartamra a Küldöttgyűlés választja meg nyílt szavazással, úgy, hogy az Ellenőrző
Bizottságban minden tagszervezetnek egy tagja legyen;
• Az „SzJ” számok jegyzéke –mellékletként- kerüljön be az Alapszabályba.
Juhász Gábor javasolta, a napirendi pontok megváltoztatását az Alapszabályról való döntést
megelőzően. Véleménye szerint előbb kellene felvenni az új tagszervezeteket és utána módosítani az
Alapszabályt.
Szabó János felhívta Juhász Gábor figyelmét, hogy ez esetben a Küldöttgyűlés nem határozatképes,
hiszen a jelölt szervezetnek egy képviselője volt jelen. Juhász Gábor elállt a javaslatától.
Az Alapszabállyal kapcsolatban nem tettek fel több kérdést a küldöttek és hozzászólás sem hangzott
el. Így annak elfogadását először egyenként szavazásra bocsátotta a levezető elnök.
II. fejezet: A Szövetség célja és feladatai, 2.§ (2) A Szövetség alapvető feladata: (kiadványok
szerkesztése és menedzselése) helyett: A közhasznú célok megvalósítását célzó, rendszeres és nem
rendszeres szociális szakmai kiadványok, brosúrák szerkesztése, kiadása, megjelentetése és
értékesítése, illetve szerkesztésének, megjelentetésének támogatása szerepeljen az Alapszabályban;
.
Szavazás:
68 mellette,
0 ellene,
0 tartózkodás.
A módosítást a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.
III. fejezet: A tagok jogai és kötelezettségei, 4. § (5) Törölni kell a Szövetség tagjainak sorából azt a
tagszervezetet, amelyik jogutód nélküli megszűnik, illetve azt, amelyik tagdíjfizetési kötelezettségének
felszólítás ellenére a felszólítástól számított (törölve: az esedékességtől számított) 6 hónapon belül
nem tesz eleget.
Szavazás:
66 mellette,
0 ellene,
2 tartózkodás.
A módosítást a Küldöttgyűlés két tartózkodással fogadta el.
IV. fejezet: A szövetség szervei és tisztségviselői, 6. § m) (az Etikai Kódex elfogadása és módosítása)
törölve: lásd: d)

Szavazás:
68 mellette,
0 ellene,
0 tartózkodás.
A módosítást a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.
IV. fejezet: A szövetség szervei és tisztségviselői, 7/B § (2) A Szövetség Elnökét és a (törölve: 14) 18
tagú Elnökség tagjait kétévi időtartamra a Küldöttgyűlés választja meg nyílt szavazással, úgy, hogy az
Elnökségben minden tagszervezetnek két tagja legyen.
Szavazás:
67 mellette,
0 ellene,
1 tartózkodás.
A Küldöttgyűlés ezt a módosítást egy tartózkodással fogadta el.
IV. fejezet: A szövetség szervei és tisztségviselői, 7/B § (10) Az Elnökség határozatát egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített
többséget ír elő. Szavazati egyenlőség esetén az elnök (távollétében a levezető elnök) szavazata
dönt.
Szavazás:
68 mellette,
0 ellene,
0 tartózkodás.
A Küldöttgyűlés a módosítást egyhangúlag fogadta el.
IV. fejezet: A szövetség szervei és tisztségviselői, 8. § (3) (töröl: egyhangú döntéssel) egyszerű
többséggel, nyílt szavazással - a tagjai közül alelnököket és ügyvivőket választhat.
Szavazás:
68 mellette,
0 ellene,
0 tartózkodás.
A Küldöttgyűlés a módosítást egyhangúlag fogadta el.
Az „SzJ” számok jegyzéke –mellékletként- kerüljön be az Alapszabályba.
Szavazás:

68 mellette,
0 ellene,
0 tartózkodás.
A Küldöttgyűlés a módosítást egyhangúlag fogadta el.
Szabó János egészében szavazásra tette fel az Alapszabály módosításait.
Szavazás:
68 mellette,
0 ellene,
0 tartózkodás.
A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a Szociális Szakmai Szövetség Alapszabályára vonatkozó
módosításokat.
9.
A levezető elnök a Küldöttgyűlés elé terjesztette a Szociális Szakmai Szövetség csatlakozási
szándékát a Magyar Szegénységellenes Hálózathoz.
Sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a hálózathoz való csatlakozással kapcsolatban, így
annak elfogadása szavazásra került.
Szavazás:
68 mellette,
0 ellene,
0 tartózkodás.
A Küldöttgyűlés egyhangúlag megerősítette azt az elnökségi határozatot, hogy a Szociális Szakmai
Szövetség csatlakozzon a Magyar Szegénységellenes Hálózathoz.
7.
Szabó János a Küldöttgyűlés elé terjesztette a tagszervezetek 3Sz Elnökségbe, valamint az Ellenőrző
Bizottságba történő jelöltjeinek, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztását.
Megállapította, hogy minden tagszervezet delegált két-két főt az elnökségbe. A tagszervezetek a 3Sz
elnökségébe következő személyeket delegálták:
Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Juhász Gábor, Vass Péter
Kurt Lewin Alapítvány Karmazsin Eszter, Gelsei Gergő
Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete Majláthné Lippai Éva, Papp Istvánné
Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Egyesülete Sütő Csaba, Pelle József

Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók Egyesülete Mányai Judit,
Goldmann Róbert
Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége Hegyesi Gábor, Gosztonyi Géza
Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete Nagyné Varga Ilona, Sajgál Rózsa
Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete Kecskés Rózsa, Babolcsai Sándorné
Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Takács Imre, Szabó János
Szavazás:
68 mellette,
0 ellene,
0 tartózkodás.
A Küldöttgyűlés a Szociális Szakmai Szövetség Elnökségébe két évre egyhangúlag megválasztotta a
fenti személyeket.
Szabó János elmondta, hogy az Ellenőrző Bizottság elnöki tisztére a tagszervezetek egyhangúlag
Horváth Miklóst javasolták. A jelöléssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt és nem
érkezett más javaslat sem. Szabó János szavazásra bocsátotta, hogy az Ellenőrző Bizottság elnöki
pozícióját két évre, Horváth Miklós töltse be.
Szavazás:
68 mellette,
0 ellene,
0 tartózkodás.
A Küldöttgyűlés egyhangúlag Horváth Miklóst választotta a Szociális Szakmai Szövetség Ellenőrző
Bizottságának elnökévé.
Szabó János a Küldöttgyűlés elé terjesztette az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztását.
Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Komár Mária
Kurt Lewin Alapítvány Márkus Tamás
Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete Dávid István
Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Egyesülete Csák Tivadarné
Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók Egyesülete Nemes Judit
Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége Simon Zsuzsa
Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete Horváth Miklós
Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete Maros Lászlóné

Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Dobos Péter
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem hangzott el. Szabó János szavazásra bocsátotta az
Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztását.
Szavazás:
68 mellette,
0 ellene,
0 tartózkodás.
A Küldöttgyűlés egyhangúlag megválasztotta a delegáltakat.
9.
Szabó János a Küldöttgyűlés elé terjesztette a Szociális Intézmények Országos Szövetségének
tagfelvételi kérelmét. Felkérte Gellén Imre elnököt, hogy mutassa be a szervezetet, valamint szóban is
erősítse meg a tagfelvételi kérelmet.
Gellén Imre bemutatta a szervezetet, amely tíz éve alakult, elsősorban a speciális otthonok országos
intézményeiből, tehát kezdetben a fogyatékosok ellátásával foglalkozó intézményeket fogta össze.
Mára már a szociális intézmények és szolgáltatások sokkal szélesebb körét tömörítik. Elmondta, hogy
az ESZCSM adatai alapján a szociális intézmények 63 ezer főt foglalkoztatnak, ennek hetven
százaléka dolgozik azokban az intézményekben amelyek tagjai a Szociális Intézmények Országos
Szövetségének.
A szervezet bemutatása kapcsán vita alakult ki.
Elhangzott kérdések:
• A Szociális Szakmai Szövetségnek tagja a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete és a
Szociális Igazgatók Magyarországi egyesülete. Mennyiben azonos illetve mennyiben más ez a
szervezet? Vannak-e átfedések?
• Hogyan választják meg, illetve hogyan alakítják ki azt a személyi kört, amely a szervezetet
működteti?
• Az egyes intézmények hogyan választják meg azt az embert, aki őket képviseli?
• A szervezet mennyiben tér el illetve hasonlít a Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete,
valamint a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete relációjában?
• A Szociális Intézmények Országos Szövetségének van-e kapcsolata a Magyar Családsegítők és
Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Szövetségével?
Elhangzott hozzászólások:
• A csatlakozással 143 szervezet képviselője jelenik meg a Szociális Szakmai Szövetség köreiben.
• A névhasználattal kapcsolatban vannak problémák, hiszen átfedések vannak, még ha más is a
szóhasználat.

• A pluralizmus érdekében nem baj, ha nagyjából ugyanazt a kört különböző módon két szervezet
képviseli. A Szociális Szakmai Szövetségnek nincs joga gátat szabni egy olyan szervezetnek, amely
országosan működik és a szociális szférában tevékenykedik.
• A csatlakozni kívánó szervezet mutatkozzon be a Háló oldalain.
• A korábbi tagfelvételek esetében már kiemelésre került: a tagfelvételnél nincsenek külön feltételek.
Elhangzott javaslatok:
• A Küldöttgyűlés egyéves várakozási időt szabjon ki, és egy év múlva térjen majd vissza a tagfelvétel
kérdésére.
• A Szociális Szakmai Szövetség hozzon létre egy Előkészítő Bizottságot, amelynek a feladata lenne
a csatlakozási kérelmek, illetve a csatlakozni kívánó szervezetek széleskörű felülvizsgálata.
Gellén Imre válaszában elmondta, hogy természetesen vannak átfedések a különböző szervezetek
között, a Szociális Intézmények Országos Szövetségének tagjai az intézmények, amelyek egy-egy
képviselőjük által vannak jelen a küldöttgyűlésükön és e képviselők teljes joggal vesznek részt a
munkában. Az egyesületek pedig megyénként egy képviselőt delegálnak a küldöttgyűlésre. Az
intézményeket az esetek döntő többségében az intézmény vezetője képviseli.
Szabó János a vitát lezárta, azzal, hogy az Elnökség fenntartja a tagfelvételre vonatkozó javaslatát.
A levezető elnök szavazásra bocsátotta azon módosító javaslatot, mely szerint a Küldöttgyűlés
egyéves várakozási idő után térjen vissza a tagfelvétel kérdésére.
Szavazás:
21 mellette,
45 ellene
2 tartózkodás.
A Küldöttgyűlés a módosító javaslatot elvetette.
Szabó János szavazásra bocsátotta Szociális Intézmények Országos Szövetségének tagfelvételi
kérelmét.
Szavazás:
45 mellette,
3 ellene,
20 tartózkodás.
A Küldöttgyűlés elfogadta a Szociális Intézmények Országos Szövetségének tagfelvételi kérelmét.
Szabó János köszöntötte a szervezetet a Szociális Szakmai Szövetség tagjainak sorában.
A küldöttek kérésére a szavazatok újraszámolására került sor. Vass Péter felhívta a levező elnök
figyelmét az Alapszabályra, mely szerint a küldöttek nyolcvan százalékának kell támogatni a
tagfelvételt.
Ismételt szavazás

57 mellette,
1 ellene
10 tartózkodás.
Szabó János megállapította, hogy a tagfelvétel mellett szavazók száma elégséges ahhoz, hogy a
Szociális Szakmai Szövetség a Szociális Intézmények Országos Szövetségének tagfelvételi kérelmét
elfogadja, egyúttal gratulált a szervezetnek.
10.
Szabó János a Küldöttgyűlés elé terjesztette a 3Sz 2004-es pénzügyi és szakmai munkatervét,
valamint Stratégiai Tervét a 2004-2008-ig tartó időszakra. Ferge Zsuzsa hozzászólásában elmondta,
hogy idő hiányában le kell mondani a szóbeli véleményezésről, egyúttal javasolta, hogy az anyag
legyen elérhető az interneten, így legyen mód a vitára. Ferge Zsuzsa felkérte Márton Izát, aki a
stratégiai tervből két dolgot emelt ki: a tagszervezetek közötti kapcsolatok fejlesztését, valamint a
Szociális Szakmai Szövetség eredményességének mérhetővé tételét.
Szabó János feltette a kérdést a Küldöttgyűlésnek, hogy ezt a tárgyalási módot elfogadják-e?
A küldöttgyűlés elfogadta, hogy a Szociális Szakmai Szövetség Stratégiai Tervének megvitatására az
internet segítségével kerül sor.
Szabó János aktív részvételre kérte a Küldötteket és lezárta a Küldöttgyűlést.
Budapest, 2004. április 6.
Ferge Zsuzsa Szabó János
elnök levezető elnök
Márton Izabella Bujdosó Judit
titkár jegyzőkönyvező

