SZOCIÁLIS MUNKÁSOK
MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE

HUNGARIAN ASSOCIATION
OF SOCIAL WORKERS

ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2022. MÁRCIUS 16. 18.30-20.00
Jelen vannak: Meleg Sándor, Gosztonyi Géza, Érczi Zsolt. Az elnökség határozatképes.
Az elnökségi ülés az Alapszabály 10.8 pontja alapján elektronikus formában került megtartásra.
Napirendi pontok
1. 3Sz (határozathozatalt igényel)
2022. március 21-én lesz a 3Sz elnökválasztó küldöttgyűlése. A küldöttgyűlésen 5 fő delegált vehet részt az
SzMME képviseletében. Az elnökség dönt a delegáltak személyéről. Az elnökjelöltek száma 3, szükséges
álláspont kialakítása a szavazáshoz.
2. Beszámoló az SzMME előző elnökségi ülése óta történt eseményekről
Eddigi események
 2022.02.23. Érdekvédelmi munkacsoport 2022. évi 1. ülése. Téma: Sztrájk elégséges szolgáltatási
kötelezettséggel.
 2022.02.25. Részvétel a Lakhatási minimum bemutató beszélgetésen (Meleg S)
 2022.03.01. „Gyorsreagálású” munkacsoport 2022. évi 1. ülése. Téma: Az ukrajnai válság hatása a
szociális munkára és az ellátórendszerre
 2022.03.02. SzMME Live - Élő bejelentkezés a Nyugati pályaudvarról (Érczi Zs, Tóth L)
 2022.03.03. Nemzetközi munkacsoport 2022. évi 1. ülése. Téma: Alakuló ülés
 2022.03.08. Mária Rádió - Interjú az SzMME megújulásáról és a menekültek ellátásról (Meleg S, Érczi
Zs)
 2022.03.09. Etikai munkacsoport 2022. évi 1. ülése. Téma: A felülvizsgált Etikai kódex
véleményezése. Véleményeket megküldtük az Etikai kollégiumnak írásban.
 2022.03.09. Budapest a békéért / Budapest for peace rendezvény támogatása és részvétel
(Gosztony G)
 2022.03.15. IFSW – Ukrajnai migrációval kapcsolatos beszámoló (Mihály B)
 2022.03.16. Részvétel az Egalipe – Hálózat a Romák Egyenlőségéért megbeszélésen. A formáció
hosszú távú célja egy alternatív, szakmai megalapozottságú roma stratégia (Meleg S)
 2022.03.02. SzMME Live - Élő bejelentkezés a Keleti pályaudvarról (Érczi Zs, Tóth L)
3. Szolidaritási nyilatkozat (határozathozatalt igényel)
2022. március 16-i PSZ/PDSZ sztrájk kapcsán az SzMME szolidaritási nyilatkozatot tesz közzé, melyben a
szociális területen dolgozókat is arra bátorítja, hogy fejezzék ki támogatásukat.
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3. Népszavazási nyilatkozat (határozathozatalt igényel)
Az április 3-i „gyermekvédelmi népszavazás” kapcsán létezik egy kezdeményezés, mely a kérdésekkel
kapcsolatos szakmai, etikai és jogi problémák miatt érvénytelen szavazásra biztat. Ezt több gyermekvédelmi,
szakmai szervezet is támogatja. Az SzMME is csatlakozhat ehhez a kezdeményezéshez, önálló
állásfoglalásával felhívva a figyelmet a szavazás káros szakmai hatásaira, illetve a gyermekvédelmi rendszer
valós problémáira.
Az állásfoglaláshoz javasolt a „Gyorsreagálású” munkacsoportot (Kommunikációs munkacsoport) összehívni
a 21-i héten (kedd-szerda).
4. Tagfelvétel (határozathozatalt igényel)
2022. március 16-ig 3 személy adott be tagfelvételi kérelmet. Minden személy megfelel az Alapszabály 3.2.
pontjában foglalt tagsági kritériumoknak, felvételüket az elnökség javasolja.
5. Egyebek (határozathozatalt nem igényel)
A Fővárosi Törvényszék 2022. február 28-án kelt 16.Pk.60.559/1989/56. számú végzésében a 2013. és 2019.
évre beszámolási hiánypótlási felszólítást küldött. A kért beszámolók benyújtása folyamatban van.
Határozatok
5/2022. (III.16) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)
A Szociális Szakmai Szövetség 2022. március 21-i küldöttgyűlésén az 5 fő delegált az SzMME részéről: Meleg
Sándor, Gosztonyi Géza, Tóth Lejla, Érczi Zsolt, Tóth Anikó Panna. Határozatképtelenség esetén az újra
összehívott küldöttgyűlésre a delegáltak személye változatlan. Az elnök a delegálásról tájékoztatja a 3Sz
jelölő bizottságát.
6/2022. (III.16) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)
Az elnökség döntése alapján az SzMME szolidaritási nyilatkozatot tesz közzé a pedagógus sztrájkkal
kapcsolatban.
7/2022. (III.16) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)
Az elnökség döntése alapján az SzMME nyilatkozatot készít elő és tesz közzé a 2022. április 3-i
„gyermekvédelmi” népszavazással kapcsolatos szakmai aggályaival és a gyermekvédelmi rendszer valós
problémáival kapcsolatban. A megfogalmazáshoz összehívásra kerül a Kommunikációs munkacsoport.
8/2022. (III.16) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)
(név az Alapszabály 3.4 pontja alapján nem nyilvános) által 2022. február 23-án benyújtott Jelentkezési és
tagnyilvántartó lapja és az Alapszabály 4.1. pontja alapján az Elnökség megállapítja, hogy a kérelmező
megfelel az Alapszabály 3.2. pontjában rögzített tagsági kritériumoknak, a jelölttel szemben a tagságot
kizáró körülmény nem merült fel. Az elnökség ez alapján a jelöltet tagként ismeri el 2022. március 16.
napjától.
9/2022. (III.16) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)
(név az Alapszabály 3.4 pontja alapján nem nyilvános) által 2022. március 3-án benyújtott Jelentkezési és
tagnyilvántartó lapja és az Alapszabály 4.1. pontja alapján az Elnökség megállapítja, hogy a kérelmező
megfelel az Alapszabály 3.2. pontjában rögzített tagsági kritériumoknak, a jelölttel szemben a tagságot
kizáró körülmény nem merült fel. Az elnökség ez alapján a jelöltet tagként ismeri el 2022. március 16.
napjától.
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10/2022. (III.16) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)
(név az Alapszabály 3.4 pontja alapján nem nyilvános) által 2022. március 7-én benyújtott Jelentkezési és
tagnyilvántartó lapja és az Alapszabály 4.1. pontja alapján az Elnökség megállapítja, hogy a kérelmező
megfelel az Alapszabály 3.2. pontjában rögzített tagsági kritériumoknak, a jelölttel szemben a tagságot
kizáró körülmény nem merült fel. Az elnökség ez alapján a jelöltet tagként ismeri el 2022. március 16.
napjától.

Jegyzökönyv vezető:

Érczi Zsolt

Hitelesítő:

Meleg Sándor
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