JEGYZŐKÖNYV

Szociális Szakmai Szövetség Küldöttgyűlés
2007. szeptember 28.

Jegyzőkönyv
a Szociális Szakmai Szövetség
Küldöttgyűléséről

2007. szeptember 28.
(Helyszín: Gerand Hotel Ventura; 1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

Napirendi pontok:
Megnyitó
Alapszabály módosítás
A 3Sz elnökének megválasztása
A Jelölő Bizottság beszámolója
Az elnökjelöltek bemutatkozása
Szavazás
A 3Sz tiszteletbeli elnökének megválasztása
Tagfelvétel
A 3Sz elnökének zárszava

Jelen vannak – a mellékelt jelenléti ívnek megfelelően:
Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók Egyesülete
Becseiné Kiss Erzsébet
Budai István
Goldmann Róbert
Hegyesi Gábor
Horváth László
Kocsis Erzsébet
Kozma Judit
Nemes Judit
Szöllősi Gábor
Török Judit

1

JEGYZŐKÖNYV

Szociális Szakmai Szövetség Küldöttgyűlés
2007. szeptember 28.

Szociális Intézmények Országos Szövetsége
Balogh Zoltán
Bráder Zoltánné
Fodor Ottó
Gellén Imre
Kis József Dr.
Kissné Szabó Zsuzsa
Szabó Péter Dr.
Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete
Babolcsai Sándorné
Fehér Jánosné
Kecskés Rózsa
Kocsis József
Nyitrai Károlyné
Szécsiné Domokos Erzsébet Dr.
Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége
Apró Antal Zoltán
Bácskai Hajnalka
Csipák Péterné
Kertész Tamás
Pege Ágnes
Szigetvári Péter
Törös Anikó
Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete
Jászberényi Ágnes
Kerekes László
Mártháné Megyesi Mária
Némethné Bogáth Andrea
Papp Győző
Szabó János
Szalontai István
Tarcsai Renáta
Zsitvai Katalin
Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete
Csengődi Beáta
Rácz Pál
Kovács Ildikó
Máhr Zsuzsanna

2

JEGYZŐKÖNYV

Szociális Szakmai Szövetség Küldöttgyűlés
2007. szeptember 28.

Majláthné Lippai Éva
Molnár László
Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Egyesülete
Bakos Péter
Kardos Ádám
Ladocsi Józsefné
Lits Zoltán
Pelle József
Polgár Tiborné
Sütő Csaba
Szűcs Attila András
Zsabka Attila
Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület
Bíró Adrienn
Elter Katalin
Ferge Zsuzsa
Juhász Gábor
Ohly Éva
Pál Tibor
Somorjai Ildikó
Varga István
Vass Péter
Vucskó Betti
Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete
Bali-Kiss Márta
Gosztonyi Géza
Herczeg Zoltán
Horváth Miklós
Kaiser László
Kinyik Margó
Kutai Erzsébet
Sziklai Zoltán
Egyéb résztvevők (szavazati jog nélkül)
Giczey Péter
Király Melinda
Kiss Balázs
Kovács Györgyi
Márton Izabella
Orosz Ibolya Aurélia

3

JEGYZŐKÖNYV

Szociális Szakmai Szövetség Küldöttgyűlés
2007. szeptember 28.

Pataki Józsefné (Éva)
Szoboszlai Katalin
Udvari Kerstin
Szabó János levezető elnök megállapította, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes.
Ferge Zsuzsa elnök köszöntötte a küldötteket, és megnyitotta a Küldöttgyűlést.
Köszöntőjében elmondta, hogy úgy véli, a Szociális Szakmai Szövetség egyike az elismert
civil szervezeteknek, ugyanakkor keveset tett a szociális szakma erősítéséért. Rossz
helyzetben van a szociális szakma: nem tudja magát megmutatni, nem tudja világosan
megmondani, hogy mi az, amit csinál, mi az, ahol nélkülözhetetlen ez a munka. E mellett
keveset szólunk arról, hogy Magyarországon az emberek jelentős része vesztesnek érzi magát
– jellemző a bizonytalanság és reménytelenség. Ezek a problémák mind a családsegítő
szolgálatoknál és más szociális intézményekben jelennek meg.
A jövő egyik fontos feladataként a szociális munka megerősítését, a szociális munkások
önbecsülésének növelését nevezte meg. Végezetül kijelentette, hogy mindezen feladatok
ellátásához már át kívánja adni a stafétabotot a szervezet következő elnökének.
Szabó János megkérdezte a jelenlévőket, hogy a meghívóban megjelölt napirendi pontokon
kívül van-e valakinek napirendi javaslata, majd megállapította, hogy nincsen javaslat a
napirend módosítására.
KH 11/2007: A Küldöttgyűlés az előre meghirdetett napirendet egyhangúlag jóváhagyta.
Ezt követően Szabó János javasolta, hogy a Küldöttgyűlés kérje fel Kiss Balázst, a 3Sz
munkatársát jegyzőkönyvvezetőnek. A levezető elnök két önként jelentkező küldöttet kért,
akik az Alapszabálynak megfelelően a Küldöttgyűlés jegyzőkönyvét hitelesítik majd.
KH 12/2007: A Küldöttgyűlés egyhangúlag jóváhagyta, hogy a jegyzőkönyvvezető Kiss
Balázs, a jegyzőkönyv hitelesítői pedig Somorjai Ildikó és Kerekes László legyenek.

I.

Az Alapszabály módosítása

Szabó János elmondta, hogy az Elnökség javaslatainak döntő többsége a működőképesség
biztosítását szolgálja, megtartva azokat a demokratikus kereteket, amelyek között egy ilyen
szervezetnek működnie kell.
Az Elnökségnek az Alapszabály módosítására irányuló javaslatait Szabó János vezette végig a
jelenlevőknek, akik ezt kivetítőn követhették:
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6. § (1) A Küldöttgyűlés a Szövetség legfőbb testületi szerve, amiben a tagszervezetek
választott képviselőikkel vesznek részt. A Küldöttgyűlésbe a tagszervezetek mindegyike 10
küldöttet választhat helyett: delegál.
6. § (5) A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok mindegyike megfelelő képviselettel
rendelkezik. A képviselet akkor megfelelő, ha a tag küldötteinek küldöttek több mint fele
jelen van. (a bekezdés folytatása nem változik)
6. § (7) A Küldöttgyűlésnek a jelenlévő küldöttek négyötödös szavazattöbbségével kell
döntenie a 6. § (6) bekezdés a), e), k), l) pontjaiban felsorolt hatásköreiben. Ezen
hatáskörökben történő döntés esetén a 6. § (5) bekezdés második mondatában foglalt
szabályozás nem alkalmazható.
6. § új (8) A Küldöttgyűlésnek a jelenlévő küldöttek kétharmados szavazattöbbségével
kell döntenie a 6. § (6) bekezdés e) pontjában szereplő hatáskörében. Ezen hatáskörben
történő döntés esetén a 6. § (5) bekezdés második mondatában foglalt szabályozás nem
alkalmazható.
7. § (2) Az Elnökség tagjait és a Szövetség elnökét kétévi időtartamra a Küldöttgyűlés
választja meg. nyílt szavazással, úgy, hogy az Elnökségben minden tagszervezetnek két tagja
legyen.
7. § Új: (3) A Szövetség Elnökét a Küldöttgyűlés titkos szavazással választja meg.
7. § Új: (4) Az Elnökség tagjait a Küldöttgyűlés nyílt szavazással választja meg úgy,
hogy az Elnökségben minden tagszervezetnek két-két tagja legyen.
13. § (1) Az Ellenőrző Bizottság elnökét két év időtartamra öt tagját két évi időtartamra a
Küldöttgyűlés választja meg nyílt titkos szavazással.
13. § Új: (2) Az Ellenőrző Bizottság négy tagját két év időtartamra a Küldöttgyűlés
választja meg nyílt szavazással.
Az Elnökség javaslatain túlmenően az alábbi módosítási javaslatok érkeztek a küldöttektől,
illetve a Szövetség munkatársaitól:
Gosztonyi Géza az Elnökség módosító javaslataihoz az alábbi módosításokat javasolta: két év
helyett három évre válassza meg a Küldöttgyűlés az Elnökséget. A három évet stabilabb
ciklusnak gondolja, mint a két évet, valamint a három év minden egyéb cikluson
keresztbemetsz, azaz az egyéb tagszervezetek szokásos két éves ciklusát átmetszi, és ennek
megfelelően hosszabb működést tesz lehetővé az elnök számára. A javaslat az Ellenőrző
Bizottságra is vonatkozik.

5

JEGYZŐKÖNYV

Szociális Szakmai Szövetség Küldöttgyűlés
2007. szeptember 28.

7. § (2) Az Elnökség tagjait és a Szövetség elnökét kétévi három évi időtartamra a
Küldöttgyűlés választja meg.
13. § (1) Az Ellenőrző Bizottság elnökét két három év időtartamra a Küldöttgyűlés választja
meg titkos szavazással.
Új: (2) Az Ellenőrző Bizottság négy tagját két három év időtartamra a Küldöttgyűlés
választja meg nyílt szavazással.
Márton Izabella az Alapszabály 6. §-ának és 12. §-ának összhangjának megteremtése
érdekében az alábbi módosítást javasolta:
(6) A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
(…)
e) az Elnök, a Tiszteletbeli Elnök és az Ellenőrző Bizottság Elnökének megválasztása és
visszahívása.
Mivel további javaslat nem hangzott el, Szabó János kézfeltartással történő szavazásra kérte
fel a küldötteket először Gosztonyi Géza módosító javaslatai kapcsán.
Szavazás:
62 mellette
6 tartózkodás
4 ellene
KH 13/2007: a Küldöttgyűlés 6 tartózkodással, 4 ellenszavazattal elfogadta, hogy a
szervezet Alapszabályának 7. § (2) bekezdése az alábbiaknak megfelelően módosuljon:
„Az Elnökség tagjait és a Szövetség elnökét háromévi időtartamra a Küldöttgyűlés
választja meg nyílt szavazással, úgy, hogy az Elnökségben minden tagszervezetnek két
tagja legyen.” Valamint, hogy a 13. § (1) bekezdése ekképpen módosuljon: „Az
Ellenőrző Bizottság öt tagját háromévi időtartamra a Küldöttgyűlés választja meg nyílt
szavazással.”
Szabó János kézfeltartással történő szavazásra kérte fel a küldötteket Márton Izabella
javaslatáról, ami a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörét kiegészítené a Tiszteletbeli Elnök
megválasztásával és visszahívásával.
Szavazás:
67 mellette
5 tartózkodás
0 ellene
KH 14/2007: A Küldöttgyűlés 5 tartózkodással elfogadta, hogy a szervezet
Alapszabályának 6. § (6) bekezdésének e) pontja az alábbiaknak megfelelően

6

JEGYZŐKÖNYV

Szociális Szakmai Szövetség Küldöttgyűlés
2007. szeptember 28.

módosuljon: Az Elnök, a Tiszteletbeli Elnök és az Ellenőrző Bizottság Elnökének
megválasztása és visszahívása
Szabó János felkérte a küldötteket, hogy kézfeltartással szavazzanak az Elnökség korábban
ismertetett javaslatairól.
Szavazás:
67 mellette
5 tartózkodás
0 ellene
KH 15/2007: A Küldöttgyűlés 5 tartózkodással elfogadta, hogy a szervezet Alapszabálya
az alábbiak szerint módosuljon:
 6. § (1) A Küldöttgyűlés a Szövetség legfőbb testületi szerve, amiben a tagszervezetek
választott képviselőikkel vesznek részt. A Küldöttgyűlésbe a tagszervezetek
mindegyike 10 küldöttet delegál.
 6. § (5) A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek több mint fele jelen
van. A Küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül az eredetileg
meghirdetett napirendi pontok tekintetében akkor is határozatképes, ha a
Küldöttgyűlésre szóló meghívóban erre a tényre a Szövetség elnöke előzetesen
felhívta a figyelmet. Határozatképtelenség esetén a Küldöttgyűlést az Elnök 30
napon belül köteles összehívni, 15 napos kiértesítési kötelezettséggel.
 6. § (7) A Küldöttgyűlésnek a jelenlévő küldöttek négyötödös szavazattöbbségével
kell döntenie a 6. § (6) bekezdés a), k), l) pontjaiban felsorolt hatásköreiben. Ezen
hatáskörökben történő döntés esetén a 6. § (5) bekezdés második mondatában foglalt
szabályozás nem alkalmazható.
 6. § (8) A Küldöttgyűlésnek a jelenlévő küldöttek kétharmados szavazattöbbségével
kell döntenie a 6. § (6) bekezdés e) pontjában szereplő hatáskörében. Ezen
hatáskörben történő döntés esetén a 6. § (5) bekezdés második mondatában foglalt
szabályozás nem alkalmazható.
 7. § (2) Az Elnökség tagjait és a Szövetség elnökét háromévi időtartamra a
Küldöttgyűlés választja meg.
 7. § (3) A Szövetség Elnökét a Küldöttgyűlés titkos szavazással választja meg.
 7. § (4) Az Elnökség tagjait a Küldöttgyűlés nyílt szavazással választja meg úgy, hogy
az Elnökségben minden tagszervezetnek két-két tagja legyen.
 13. § (1) Az Ellenőrző Bizottság elnökét három év időtartamra a Küldöttgyűlés
választja meg titkos szavazással.
 13. § (2) Az Ellenőrző Bizottság négy tagját három év időtartamra a Küldöttgyűlés
választja meg nyílt szavazással.
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A Szociális Szakmai Szövetség elnökének megválasztása

Szabó János felkérte Márton Izabellát, hogy ismertesse a jelölő Bizottság beszámolóját.
Márton Izabella elmondta, hogy az Elnökség az áprilisi Küldöttgyűlés után újra megnyitotta
az elnökjelölések előtt a lehetőséget. Azóta egyetlen főre, Pataki Évára érkezett írásos jelölés
a tagszervezetek delegáltjaitól. Ezt követően az Alapszabálynak megfelelően megadta a
lehetőséget a jelenlévő küldötteket, hogy további jelölteket nevezzenek meg.
Mivel a küldöttek részéről további jelölés nem érkezett, Szabó János felkérte Vass Pétert,
Kovács Györgyit és Kiss Balázst, hogy legyenek a szavazatszámláló bizottság tagjai, illetve
válasszanak maguk közül elnököt.
A szavazás megkezdését megelőzően Szabó János levezető elnök megadta a szót Pataki
Józsefné (Éva) elnökjelöltnek, aki az áprilisi Küldöttgyűlés előtt megírt elnöki programjáról
beszélt. Azon gondolkodott, hogy mire lenne szüksége a 3Sz-nek, mire lenne szüksége a
szakmának. Úgy érzékeli, hogy a szakma várakozik, hogy igények és kapcsolódási szándékok
vannak. Szerinte a 3Sz-nek olyan korszaka kezdődik, amikor a szakmában sokféle ok miatt
újra kapuk és lehetőségek nyílnak. Ezekkel a lehetőségekkel kapcsolatban főképp az a kérdés
számára, hogy hogyan lehetne elérni az ország különböző pontjain dolgozó kollégákat. Ezen
kívül úgy gondolja, határozottabban kellene megjeleníteni a non-profit és a civil szféra
helyzetét. A civil szféra sok szempontból megosztott, ezért nehéz egy csatornába kapcsolni a
sokféle igényt, de mindenképp előrébb kellene hozni ezt a kérdést. Emellett a Szociális
Szakmai Szövetségnek a közeljövőben gondolkodnia kellene egy terven arról, hogy hogyan
tudna a szakmapolitika és a „nagy politika” nagyobb folyamataiba még jobban bekapcsolódni.
Van hatása a szervezetnek, de vannak előfeltételek, hogy ezek a hatások erősebbek legyenek.
Pl. gyorsnak és konkrétnak kell lenni, az aktuális kérdésekre kell koncentrálni, és reagálni.
Gosztonyi Géza az elnökségi ciklus végének időpontjáról kérdezte Szabó Jánost, aki
leszögezte, hogy a jelenlegi ciklus 2008. márciusában jár le, az új elnökséget akkor kell majd
megválasztani. Az akkor induló ciklusra viszont már a három éves időtartam fog vonatkozni.
Pataki Józsefné (Éva) viszont, amennyiben megválasztják, eldöntheti, hogy három évre
vállalja az elnökséget, vagy pedig 2008. márciusáig.
Pataki Józsefné (Éva) kijelentette, hogy vállalja a tavaszi megmérettetést.
Nemes Judit szerint az Alapszabálynak rendelkeznie kellene arról, hogy a tisztségviselők
választása egyszerre történik meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon sok a tisztségviselő,
és ha bárki lemond, az azt jelenti, hogy szétcsúszik a választás, és nem lehet az összes
tisztségviselőt egyszerre választani.
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Szabó János szerint ez csak a Szövetség elnökére, és az Ellenőrző Bizottság elnökére
vonatkozik, mert az Elnökség tagjainak esetében van kooptálási jog Küldöttgyűlések között.
Ha a tagszervezeteknek van igénye arra, hogy a kérdésről a következő Küldöttgyűlésen döntés
szülessen, akkor keressék meg Márton Izabella ügyvezető igazgatót.
Apró Antal reagált Pataki Józsefné (Éva) programjára, nagyon jónak találta, hogy a civil
szervezetek kérdését fontosnak tartja. Miközben támogatja a civil szempont erősödését,
felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlévők egy része állami/önkormányzati alkalmazott vagy
önkormányzati tisztségviselő, ami könnyen szerepkonfliktushoz vezethet.
Egyéb hozzászólás hiányában Szabó János lezárta a jelölés folyamatát, és tájékoztatta a
küldötteket a szabályos elnökjelölés három feltételéről: küldött által megtett írásos jelölés, a
jelölt jelölést elfogadó nyilatkozata írásban, illetve a jelenlegi elnök írásos tisztségről lemondó
nyilatkozata. Megállapította, hogy ezek a dokumentumok rendelkezésre állnak.
Szabó János felkérte Vass Pétert, Kovács Györgyit és Kiss Balázst a szavazatok fogadására,
a Küldöttgyűlés tagjait pedig a szavazás megtételére.
A szavazást követően Vass Péter, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismertette a szavazás
végeredményét. A 72 jelenlévő küldöttől összesen 67 szavazat érkezett be, ebből 65 volt
érvényes.
KH 16/2007: A Küldöttgyűlés 65 igen és 2 érvénytelen szavazattal megválasztotta a
Szociális Szakmai Szövetség új elnökének Pataki Évát.

III.

A Szociális Szakmai Szövetség tiszteletbeli elnökének megválasztása

Szabó János megállapította, hogy a tiszteletbeli elnök megválasztásához szükséges feltételek
adottak: rendelkezésre áll az írásos jelölés, valamint a jelölt írásos elfogadó nyilatkozata. Ezt
követően Szabó János tájékoztatta a küldötteket, hogy tiszteletbeli elnöki posztra Ferge
Zsuzsa személyére érkezett jelölés.
Szabó János felkérte a Küldöttgyűlést a szavazásra. A választás nyílt szavazással történt.
Szavazás:
67 mellette
5 tartózkodás
0 ellene
KH 17/2007: A Küldöttgyűlés 5 tartózkodással a szervezet tiszteletbeli elnökévé
választotta Ferge Zsuzsát.
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Tagfelvétel

Szabó János tájékoztatta a Küldöttgyűlést a Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért
Egyesület tagfelvételi kérelméről, majd felkérte az Egyesület képviselőjét, hogy mutassa be a
szervezetet.
Giczey Péter, a Szövetség ügyvezető alelnöke bemutatta a szervezetet, melynek elnöke
Vercseg Ilona, alelnöke pedig Péterfi Ferenc. Szeptember 24. és 30. között rendezték meg az
Állampolgári Részvétel Hetét, Vercseg Ilona emiatt nem tudott részt venni a Küldöttgyűlésen.
A Szövetség 2004. végén alakult, a bírósági bejegyzésre 2005. elején került sor. Azokkal az
országos szervezetekkel, amelyek valamilyen mértékben érintettek a közösségfejlesztés, a
közösségi munka, a közösségi tervezés ügyében, elindult egy gondolkodási folyamat, annak
érdekében, hogy megpróbálják a közösségfejlesztést, a közösségi munkát, mint szakmát,
egyre jobban bevinni a köztudatba, egyrészt a szakmai köztudatba, másrészt a politikai
gondolkodásba, harmadrészt pedig a lehető legszélesebb gondolkodásba. Az elmúlt két évben
sok energiát fektettek abba, hogy a második Nemzeti Fejlesztési Terv lehető legtöbb
pontjában legyenek olyan programok, amelyekre a közösségi munka és a közösségfejlesztés
tárgykörébe eső pályázatokat lehet benyújtani. Jelen állás szerint úgy néz ki, hogy a TÁMOPban lesz ilyen típusú pályázati lehetőség, illetve egyéb helyeken is lehet majd pályázni ilyen
típusú programokkal. Szeretnének tovább bővülni, nagyobb szervezetté válni, de a legfőbb cél
az, hogy minél inkább elterjedjen a közösségi típusú gondolkodás. A végső cél az, hogy
Magyarország egy közösség alapú társadalommá váljon.
Szabó János felkérte a Küldöttgyűlést, hogy nyílt szavazással döntsön a Szövetség a
Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület tagfelvételi kérelméről.
Szavazás:
67 mellette
5 tartózkodás
0 ellene
KH 18/2007: A küldöttek 5 tartózkodás mellett megszavazták a Szövetség a Közösségi
Részvétel Fejlesztéséért Egyesületet felvételét a Szociális Szakmai Szövetség tagjai közé.

Szabó János felkérte Giczey Pétert, hogy a Szövetség jelezze Márton Izabellának, hogy ki
lesz az a két tag, aki a szervezet képviseletében részt vesz a 3Sz Elnökségének munkájában.
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V.

Szociális Szakmai Szövetség Küldöttgyűlés
2007. szeptember 28.

A Szociális Szakmai Szövetség elnökének zárszava

Pataki Józsefné (Éva) zárszavában elmondta, hogy a következő hat hónapban, ahogy a
programjában is szerepelt, minden tagszervezet képviselőjével megbeszélésre készül. A
Szövetséget szerinte sok szempontból újra kell gondolni: mit várnak el egymástól a tagok,
hogyan tudnak hozzájárulni a 3Sz működéséhez. Az első lépések nem lesznek látványosak,
mert belül kell majd megtörténniük. A program sok kis részből áll, amit lépésről lépésre kell
felépíteni. Munkájához a küldöttek támogatását és türelmét kérte.
Szabó János levezető elnök napirenden kívül a küldöttek nevében megköszönte Ferge
Zsuzsának a 3Sz volt elnökének eddigi munkáját.
Budapest, 2007. szeptember 28.

Pataki Józsefné (Éva)
elnök

Szabó János
levezető elnök

Kiss Balázs
jegyzőkönyvvezető

Somorjai Ikdikó
jegyzőkönyv hitelesítő

Kerekes László
jegyzőkönyv hitelesítő
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