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SZOCIÁLIS MUNKÁSOK 
MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE 

 

HUNGARIAN ASSOCIATION  
OF SOCIAL WORKERS 

 

 

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 
2022. ÁPRILIS 4. 20.00-21.00 

 
Jelen vannak: Meleg Sándor, Gosztonyi Géza, Érczi Zsolt, Tóth Lejla. Az elnökség határozatképes. 
 
Az elnökségi ülés az Alapszabály 10.8 pontja alapján elektronikus formában került megtartásra. 
 
Napirendi pontok 
 

1. Beszámoló elfogadó közgyűlés kitűzése (határozathozatalt igényel) 

Az Alapszabály 7.2. pontja értelmében az SzMME Közgyűlését minden évben legalább egyszer, május 31-ig 
össze kell hívni a beszámoló elfogadása céljából. A Közgyűlést a Szociális Munkások Magyarországi 
Egyesülete elnöke tizenöt napos kiértesítési határidővel hívja össze (7.8.).  
Amennyiben az eredeti időpontra összehívott Közgyűlés nem volt határozatképes, úgy a meghirdetett 
időpontot követő legalább fél órával, és legfeljebb három nappal követő időpontra összehívott megismételt 
Közgyűlést – az eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában – a megjelentek számára tekintet 
nélkül határozatképesnek kell tekinteni (7.18.). 
Az SzMME beszámolási kötelezettségére tekintettel az Elnökség a közgyűlést 2022. május 16., hétfőre, 18 
órára hívja össze. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2022. május 16., hétfő, 
19 óra. Az közgyűlést az SzMME elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével tartja meg (7.6.). 
Napirendi pontok: 

 2021. évi beszámoló és pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása 

 Tagság tájékoztatása az Egyesület 2022-es tevékenységéről és tervezett feladatairól. 

 Egyebek (tagság javaslata alapján) 
A közgyűléssel kapcsolatos kiértesítés az elnök feladata. A 2021. évi tevékenységgel kapcsolatos beszámoló 
előkészítése Gosztonyi Géza feladata. 
 

2. Népszavazási nyilatkozat beszámoló (határozathozatalt nem igényel) 

 
Az április 3-i „gyermekvédelmi népszavazás” kapcsán kiadott nyilatkozatot a népszavazás napjig 1650 
alkalommal érték el az SzMME honlapról, megjelent a sajtóban is (Népszava).  
 

3. Beszámoló az előző elnökségi ülés óta történtekről (határozathozatalt nem igényel) 

 2022.03.21. 3Sz küldöttgyűlése, melyen megtörtént az Etikai kódex revízió elfogadása. a 3Sz 
elnökének megválasztása tárgyában a küldöttgyűlés eredménytelen lett. 

 2022.03.22. Érdekvédelmi munkacsoport 2. ülése. Téma: Szakmai létszám irányszámok és létszám 
minimum normák a gyermekjólét és gyermekvédelem területén. 

 2022.03.23. „Gyorsreagálású” munkacsoport 2. ülése. Téma: „Gyermekvédelmi” népszavazás – 
szakmai szemmel. 

 2022.03.28. Népszavazásról szóló közlemény közzététele, sajtónak megküldése. 
 

4. Tagfelvétel (határozathozatalt igényel) 

 
2022. április 4-ig 1 személy adott be tagfelvételi kérelmet. A kérelmező megfelel az Alapszabály 3.2. 
pontjában foglalt tagsági kritériumoknak, felvételét az elnökség javasolja. 
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Határozatok 

11/2022. (IV.4.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással) 
A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete Közgyűlést hív össze 2022. május 16., hétfői napra 18 órai 
kezdettel. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2022. május 16., hétfő, 19 óra.  
 

12/2022. (IV.4.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással) 
(név az Alapszabály 3.4 pontja alapján nem nyilvános) által 2022. március 25-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. április 4. napjától. 
 

 
 
 

Jegyzőkönyv vezető:    Tóth Lejla 
 
 
Hitelesítő:    Meleg Sándor 
 


