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Napirendi pontok:
Megnyitó
Az Ellenőrző Bizottság 2006. évről készített beszámolójának elfogadása
A Szociális Szakmai Szövetség 2006. évi beszámolóinak megtárgyalása és elfogadása
 2006. évi szakmai beszámoló
 2006-os közhasznúsági jelentés
 2006. évi pénzügyi beszámoló
Elnökválasztás
A szervezet tiszteletbeli elnökének megválasztása
A Szociális Szakmai Szövetség 2007. évre vonatkozó terveinek megtárgyalása és
elfogadása

2007. évi szakmai program

2007. évi pénzügyi terv
Zárszó

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ívnek megfelelően:
Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Egyesülete
1.
Kardos Ádám
2.
Katona Péter, helyett: Szabó Kovács ??
3.
Ladocsi Józsefné
4.
Lits Zoltán
5.
Pelle József
6.
Polgár Tiborné
7.
Sütő Csaba
8.
Szignár Márta
9.
Zsabka Attila
Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége
1.
Apró Antal Zoltán
2.
Bényei Andrásné
3.
Kövér Ágnes Dr., helyett:
4.
Pap Sára
5.
Pintea Hajnal
6.
Simon Zsuzsa
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Vincze Dezsőné

Szociális Intézmények Országos Szövetsége
1.
Balogh Zoltán
2.
Bráder Zoltánné
3.
Fodor Ottó
4.
Gellén Imre
5.
Kis József Dr.
6.
Kissné Szabó Zsuzsa
7.
Szabó Péter Dr.
Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos
Egyesülete
1.
Galambos Pál
2.
Jászberényi Ágnes
3.
Jeneiné Dr. Vígh Blanka
4.
Kerekes László
5.
Papp Győző
6.
Szabó János
7.
Takács Imre
8.
Tóth Attila
9.
Zsitvai Katalin
Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók
Egyesülete
1.
Becseiné Kiss Erzsébet:
2.
Budai István
3.
Hegyesi Gábor, helyett: Pataki ???
4.
Horváth László
5.
Nemes Judit
6.
Szöllősi Gábor
7.
Török Judit, helyett: Pataki Éva
Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete
1.
Bognár Gyöngyi
2.
Dandé István
3.
Gosztonyi Géza
4.
Herczeg Zoltán
5.
Horváth Miklós
6.
Kinyik Margit
7.
Magyar Mariann
8.
Nagyné Varga Ilona
9.
Sajgál Rózsa
10.
Sziklai Zoltán
Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete
1.
Papp Istvánné
2.
Majláthné Lippai Éva
3.
Csengődi Beáta
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Laluskáné Ritz Judit, helyett: Fein Erika
Berta Árpádné Dr.
Maár Zsuzsa
Dávid István
Juhász Gábor Dr., helyett: Balogh Magdolna

Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete
1.
Fehér Jánosné, helyett: Mikulásiné Oláh Ágnes
2.
Babolcsai Sándorné
3.
Szécsiné Domokos Erzsébet Dr.
4.
Kecskés Rózsa
5.
Bagyinszki Zoltánné
6.
Tóth Árpádné
7.
Kocsis József
8.
Nyitrai Károlyné
Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület
1.
Bíró Adrienn
2.
Elter Katalin
3.
Ferge Zsuzsa
4.
Juhász Gábor
5.
Kertész Erzsébet
6.
Pál Tibor
7.
Vass Péter
8.
Varga István

Szabó János levezető elnök megállapította, hogy az elnökválasztáshoz szükséges
képviselettel a tagszervezetek nem rendelkeznek. Tekintettel arra, hogy várható további
küldöttek érkezése a levezető elnök az egyéb – Alapszabály szerint megfelelő szintű
tagszervezeti képviseletet nem igénylő – témák tárgyalásának megkezdését javasolta. Szabó
János köszöntöttek a jelenlevőket és bemutatta az elnöki asztalnál helyet foglalókat: Ferge
Zsuzsa elnökök, Márton Izabella ügyvezető igazgatót és Vass Péter alelnököt.
Ezt követően a levezető elnök megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e bárkinek a megküldött
napirendi pontokon túl megtárgyalandó kérdésre javaslata. Ezt követően a levezető elnök
szavazásra bocsátotta a Küldöttgyűlés napirendi pontjai.
KH 1/2007: A Küldöttgyűlés az előre meghirdetett napirendet egyhangúlag jóváhagyta.
Szabó János javasolta, hogy a Küldöttgyűlés Kiss Balázst, a Szociális Szakmai Szövetség
munkatársát kérje fel a jegyzőkönyv vezetésére.
KH 2/2007: A Küldöttgyűlés egyhangúan jóváhagyta, hogy a jegyzőkönyvvezető Kiss
Balázs legyen.
Ezt követően a levezető elnök felkérte Ferge Zsuzsát, a 3Sz elnökét, hogy nyissa meg a
Küldöttgyűlést.
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Ferge Zsuzsa szeretettel üdvözölte a jelenlevőket és hivatalosan megnyitotta a
Küldöttgyűlést.
Szabó János az Ellenőrző Bizottság 2006. évről készített beszámolóját bocsátotta
megvitatásra, illetve először az Ellenőrző Bizottság elnökének adta meg a szót.
Horváth Miklós miután köszöntötte a jelenlévő küldötteket ezt követően elmondta, hogy –
ahogyan az az EB éves beszámolójában is szerepel – a Szociális Szakmai Szövetség 2006. évi
működése a törvényeknek megfelelt.
Szabó János megadta a küldötteknek a szót, majd tekintettel arra, hogy sem kérdés, sem
hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátotta a 3Sz Ellenőrző Bizottságának 2006. évi
beszámolóját.
KH 3/2007: A Küldöttgyűlés 2 tartózkodással elfogadta a Szociális Szakmai Szövetség
2006. év működéséről szóló Ellenőrző Bizottsági beszámolót.
Szabó János vitára bocsátotta a Szociális Szakmai Szövetség 2006. évi szakmai beszámolóját
azzal, hogy ahhoz a szervezet elnökségének nincsen kiegészítése. Tekintettel arra, hogy sem
kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, a levezető elnök szavazásra bocsátotta a 3Sz 2006. évi
szakmai beszámolóját.
KH 4/2007: A Küldöttgyűlés 3 tartózkodással elfogadta a Szociális Szakmai Szövetség
2006. évi szakmai beszámolóját.
Szabó János vitára bocsátotta a Szociális Szakmai Szövetség a 2006. évi közhasznúsági
jelentését. Majd tekintettel arra, hogy sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, a levezető
elnök szavazásra kérte fel a küldötteket.
KH 5/2007: A Küldöttgyűlés 3 tartózkodással elfogadta a Szociális Szakmai Szövetség
2006. évi közhasznúsági jelentését.
Szabó János vitára bocsátotta a Szociális Szakmai Szövetség 2006. évi pénzügyi
beszámolóját. Majd tekintettel arra, hogy sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, a
levezető elnök szavazásra kérte fel a küldötteket.
KH 6/2007: A Küldöttgyűlés 3 tartózkodással elfogadta a Szociális Szakmai Szövetség
2006. évi pénzügyi beszámolóját.
Szabó János a soron következő napirendi pont megtárgyalása előtt az alábbiakról tájékoztatta
a küldötteket: tekintettel arra, hogy a küldötteket általában a szervezeteink közgyűlései vagy
elnöksége delegálhatja, tehát nagyjából ismert a küldöttek előtt, hogy Ferge Zsuzsa, a 3Sz
elnöke átmenetileg vállalta tavaly a megbízást, és a megválasztásával egyidejűleg felkérte a
szervezetet, hogy kezdje meg rögtön jelölő bizottság felállítását, és az elnökjelöltek
megkeresését. Ennek megfelelően az elmúlt év szeptemberében az elnökség felkérte a jelölő
bizottság elnökéül Vass Pétert, azzal a megbízással, hogy kezdje meg azt a munkát, amelynek
eredményeként a szervezet eljutott a mai Küldöttgyűlésig. Szabó János először arra kérte a
küldötteket, hogy a jelölőbizottság tagjait, akit Vass Péter felsorol, erősítsék meg
tisztségükben.
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Vass Péter felsorolta a jelölő bizottság tagjait, név szerint: Szabó Zsuzsanna, Kocsis
Erzsébet, Majláthné Lippai Éva, Pelle József, Takács Imre és Vass Péter
Szabó János felkéri a küldötteket, hogy a szavazással erősítsék meg a jelölő bizottság tagjait
tisztségükben.
KH 7/2007: A Küldöttgyűlés 1 tartózkodással elfogadta a Szociális Szakmai Szövetség
Jelölő Bizottságának tagjait, név szerint Szabó Zsuzsannát, Kocsis Erzsébetet,
Majláthné Lippai Évát, Pelle Józsefet, Takács Imrét és Vass Pétert.
Szabó János felkérte Vass Pétert, a Jelölő Bizottság elnökét, hogy ismertesse az
elnökválasztás előkészítésének folyamának menetét, eredményét.
Vass Péter elsőként elmondta, hogy a Bizottság mára már sokkal könnyebb helyzetben van,
mint amikor a munkát megkezdték. A jelölési eljárás a következő volt, a Bizottság felkérte a
tagszervezeteket a jelölésre. Ennek eredményeként mintegy 11-12 főre érkezett jelölés, sajnos
sokszor nem a megfelelő formában, tehát hiányzott a jelölt jelölést elfogadó nyilatkozata, s a
jelöltek jelentős része ennek megfelelően nem is vállalta a jelöltséget. A folyamat
eredményeként ma reggelig két jelöltről tudott a Bizottság. Tegnap éjjel érkezett egy e-mail
Demus Ivántól (az egyik jelölttől) – a levelet Vass Péter a küldötteknek felolvasta. A levélben
Demus Iván tudatja a Küldöttgyűléssel, hogy visszalép a jelöltségtől.
A levél felolvasását követően Vass Péter megkérdezte a küldötteket, hogy kívánnak-e esetleg
helyben jelölni valakit, amelyre az Alapszabály értelmében módjuk van. Tekintettel arra,
hogy további jelölések nem érkeztek Vass Péter lezárta a jelölőlistát, és megállapította, hogy a
3Sz elnöki tisztjére egy jelölt van: Pataki Éva. Egyben felkérte Pataki Évát, hogy amennyiben
kíván, szóljon a küldöttekhez.
Pataki Éva miután üdvözölte a jelenlevőket, elmondta, hogy reméli, hogy a küldötteknek
sikerült elolvasnia az általa írt elnöki programot. A programhoz nem kívánt sok mindent
hozzátenni. Ehelyett azon reményének adott hangot, hogy azok akik találkoztak a
programmal, vagy akiknek kérdése van, azok most ezeket felteszik.
Szabó János megadta a szót a küldötteknek.
Takács Imre arra volt kíváncsi, hogy Megválasztása esetén mi lenne Pataki Éva számára az
első három legfontosabb lépés?
Pataki Éva elmondta, hogy ez szerinte is egy nagyon fontos kérdés. Válaszában az alábbi
témákra tért ki (röviden összefoglalva): 1) fontosnak tartotta, hogy leüljön a 3Sz minden
tagszervezetével először külön-külön és végiggondolják, hogy a tagszervezetek hogyan látják
a változásokat, hogyan látják a saját helyüket, hogyan látják azt, hogy mi a teendőjük most
ebben a szervezetben. Vagyis az egyik és legfontosabb teendő, a belső munkának a
kialakítása, átalakítása, megújítása. 2) A következő programpontja az, hogy hogyan lehet
eljuttatni a 3Sz működését, elképzeléseit, információit egyrészről Budapesten kívülre és
főként azokra a területekre, ahol a legszegényebb régiók vannak, és hogyan tud a szervezet
olyan fajta közvetlen kapcsolatot kialakítani, ahol az információknak a viszontkérdései,
viszonossága, visszacsapolása is megjelenik. Tehát amit fontosnak érez az az, hogy olyanfajta
programok valósuljanak meg, amik valóban gyakorlatias, valóban aktuális kérdésekkel
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foglalkoznak. Ezek a programok akár ún. szakmai road-show keretében is megvalósíthatóak,
és ezek a programok általában attól, hogy interaktívak természetesen egy fórumként is
tudnának működni. 3) A harmadik tématerület a szociális szolgáltatások kapcsán zajló
átalakítások, elvárások és forráshiányok kapcsán történő kiállás, a szakma védelme és
képviselete. Fontosnak tartja, hogy a 3Sz be tudja tenni a lábát oda, ahol a döntések születnek.
Ehhez, véleménye szerint, több oldalról tárgyalásokkal, a tárcával együttműködve, a szervezet
határait megtartva kell ott lennie a döntéseknél a szolgáltatások átalakításától elkezdve a
rendszer forrásainak alakulásán keresztül a felhasználásig.
Szabó János ismét megadta a szót a küldötteknek.
Horváth Miklós két gondolatot kívánt megosztani a küldöttekkel: az egyik az, hogy ott volt
azon az elnökségi ülésen, ahol Pataki Éva bemutatkozott. Őt az ott elhangzottak meggyőzték,
Pataki Évát támogatni fogja. A másik dolog, amit szükségesnek látott elmondani, hogy Ferge
Zsuzsa nyomdokába lépni nagy megtiszteltetés és nagy felelősség is. Úgy gondolta, hogy ezt
a munkát csak úgy tudja bárki is elvégezni, hogyha minden tagszervezet kiáll mögötte és
segíti a munkáját. Zárásként arra kérte a jelenlevő küldötteket, hogy legyenek egységesek.
Szabó János megköszönte a hozzászólásokat. Tekintettel arra, hogy senki nem kívánt
kérdezni vagy hozzászólni, levezető elnökként az alábbiakat mondta el a szünet megkezdése
előtt. Az elnökség két ülésen tárgyalta az elnökjelöltek programjai, melyek megjelentek a
Háló c. hírlevélben is, valamint a küldöttek is megkapták. Ennek megfelelően sajnálatát
fejezte ki afölött, hogy voltak küldöttek, akik nem találkoztak vele. Kötelességének tartotta
elmondani a választás előtt, hogy az elnökség állást foglalt a programokkal kapcsolatban. Az
elnökség 2007. március 30-ai ülésén (amelyen a SZIME képviselői nem voltak jelen) két
tartózkodás mellett Pataki Évát javasolta a Küldöttgyűlésnek elnökként megválasztani. Ezt
követően a levezető elnök ismertette a szavazás menetét: elsőként felhívta a figyelmet arra,
hogy az Alapszabály kiemelten kezeli az elnökválasztást, ez mind a határozatképesség
(minden tagszervezet minimum 6 küldöttel jelen kell, hogy legyen), mint pedig a szükséges
többség (a jelenlévő küldöttek 4/5-e) tekintetében megjelenik.
Szabó János elrendelte a szünetet.
SZÜNET
Mielőtt a szavazás megkezdődött volna, a jelenlévő küldöttek (Pelle József) részéről javaslat
érkezett arra, hogy az elnökválasztás titkos szavazással történjen meg. Tekintettel azonban
arra, hogy az Alapszabály egyértelműen nyílt szavazásról rendelkezik, a jelenlévők
megállapodtak abban, hogy jelen helyzetben nincsen mód a titkos szavazás elrendelésére, de
szükséges lehet ezt a kérdést az Alapszabály jövőbeni módosításai kapcsán megvitatni.

Szabó János az elnökjelöltről történő szavazásra kérte fel a küldötteket.

KH 8/2007: A Küldöttgyűlés 54 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 16 tartózkodással
nem támogatta Pataki Éva elnökké történő megválasztását.
Ferge Zsuzsa kért szót a szavazást követően, és elmondta, hogy mennyire sajnálatosnak
tartja, van valaki aki felkészült, akinek terve van és most nem kapott bizalmat. Elmondta,
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hogy egyelőre nem látja, hogy hogyan tud továbbmenni a szervezet, hiszen ő más se idővel,
se energiával nem bírja az elnökséggel járó feladatokat.
Takács Imre hozzászólásában elmondta, hogy a 3Sz-nek kezdettől fogva az egyik
alapfilozófiája volt, hogy próbáljon meg konszenzusos döntéseket hozni. Azért is lett ilyen
magas a szavazati arány feltétele az elnök megválasztásánál. Véleménye szerint azonban
időközben megváltoztak a körülmények, ezért javasolja az Alapszabály módosítását oly
módon, hogy a jelenlegi 4/5-nél kisebb arányú többség is elegendő legyen az
elnökválasztáshoz.
Szabó János megköszönte a hozzászólásokat. Tájékoztatta a küldötteket, hogy az
Alapszabály értelmében sikertelen elnökválasztás esetén 60 napon belül új Küldöttgyűlést kell
összehívni, az addig hátralévő időben az ügyvivő feladata, hogy vigye a szervezet munkáját.
Szabó János megállapította, hogy a következő napirendként tervezett tiszteletbeli
elnökválasztás aktualitását vesztette, ezt követően vitára bocsátotta a Szociális Szakmai
Szövetség 2007. évre vonatkozó szakmai programját.
Juhász Gábor javasolja, hogy a szervezet módosítsa úgy az Alapszabályát, hogy az lehetővé
tegye a titkos szavazást, illetve csökkenjen a szavazati arány az elnökválasztás esetében.
Szabó János felkéri Juhász Gábort és Takács Imrét, hogy 10 napon belül szövegszerű
módosító tervezetet küldjenek az elnökségnek számára. Egyben megjegyzi, hogy amennyiben
sor kerül az Alapszabály módosítására, a következő Küldöttgyűlésen még mindig a jelenleg
érvényben lévő szabályok szerint kell elnököt választani. Ezt követően Szabó János
szavazásra bocsátotta a Szociális Szakmai Szövetség 2007. évi szakmai programját.
KH 9/2007: A Küldöttgyűlés 1 tartózkodással elfogadta a Szociális Szakmai Szövetség
2007. évi szakmai programját.
Szabó János vitára bocsátotta a Szociális Szakmai Szövetség 2007. évi pénzügyi tervét. Majd
tekintettel arra, hogy sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, a levezető elnök szavazásra
kérte fel a küldötteket.
KH 10/2007: A Küldöttgyűlés 1 tartózkodással elfogadta a Szociális Szakmai Szövetség
2007. évi pénzügyi tervét.
Ezt követően Szabó János a küldötteknek adta át a szót.
Pataki Éva elmondta, hogy jelöltként befejezte a pályafutását. Megköszönte mindenkinek,
aki támogatta és azoknak is, akik tartózkodtak, mert azt gondolta, hogy még akkor is ha
jogilag ez nemnek számít, mégis valahogy érzett belőle egyfajta elfogadást. Jelezte, hogy a
csöndet úgy értékeli, hogy gondolkodni kell, amit a fejlődés lehetőségét rejti magában.
Szabó János elmondta, hogy két dolog van még hátra, hogy az elnökség nevében
megköszönje Ferge Zsuzsának az elnöki tevékenységét, és tájékoztatta a küldötteket, hogy
hatvan napon belül, tehát június 27-ig össze fog hívni egy küldöttgyűlést, ahol ismét kísérletet
tesznek a küldöttek az elnökválasztásra.
Ezt követően a levezető elnök bezárta az ülést.
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Megjegyzés: tekintettel arra, hogy Ferge Zsuzsa azzal a feltétellel nyújtotta be
lemondását, hogy az a sikeres elnökválasztással lép életbe, Ferge Zsuzsa elnöki
megbízása változatlan (az a 2006. április 28-i megválasztásától számított két évig
érvényes).
Budapest, 2007. április 27.

Kiss Balázs
jegyzőkönyvvezető

Ferge Zsuzsa
elnök

Szabó János
levezető elnök

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő
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