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a mellékeIt jelenléti ívnek megfelelően:

BusiZoltán
Takács lmre

Mosoniné Takács Orsolya
Biki Katalin
Donkó Erzsébet
Jászberényi Ágnes
Rákosi -Tóth Rita

Gulyás Beáta
Mester Sándor

10. Papp Krisztina
11. Deákné Orosz Zsuzsa

12. Koósné Batykó Éva(meghatalmazott Jászberényi Ágnes)
13. Sugár Zsuzsanna (meghatalmazott Jászberényi Ágnes)
14. Bogdánné Kalányos Katalin (meghatalmazott jászberényi Ágnes)

15. Nagy Beatrix
1"6.

Vizvári Vilmos (meghatalmazott Mosoniné Takács Orsolya)

17. Valásik Mihály (meghatalmazott Mosoniné Takács Orsolya)
18. Duchajné Bacsádi Ágnes (meghatalmazott Mosoniné Takács Orsolya)
19. Lenhofferné Salamon Éva(meghatalmazott Mosoniné Takács Orsolya)
20. Takács LiliVivien
21. Semperger Katalin

22. Horváth Erzsébet (meghatalmazott Biki Katalin)
23. Siposné Varga Andrea(meghatalmazott Biki Katalin)

24. Bíró András (meghatalmazott Biki Katalin)
25. FábriAndrea
26. Fehér Andrea
27. Dr. Horváthné Kovács Gabriella (meghatalmazott Virányí Zoltánné)
28. Fenyő Zsuzsanna (meghatalmazott Virányi Zoltánné)
29. Hessl Éva (meghatalmazott Virányi Zoltánné)
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30. Kun Zoltánné Gellei Judit (meghatalmazott Virányi Zoltánné)
3].. Puskáné Bősz Mária (meghatalmazott Virányi Zoltánné)

32. Csonka Gergely (meghatalmazott Virányi Zoltánné)
33. Zeqo Anett (meghatalmazott Virányi Zoltánné)
34. Weiesz Anikó (meghatalmazott Virányi Zoltánné)
35, Szabóné Lukácsa Tünde (meghatalmazott Virányi Zoltánné)

36. Hujber Gergő (meghata lmazott

V irá

nyi Zoltánné)

37. Sipos Gabriella (meghatalmazott Virányi Zoltánné)

38. Rádai Tímea (meghatalmazott Virányi Zoltánné)
39. Tóth-Szi lágyi Renáta (meghata mazott
l

V i rá

nyi Zo ltá nné)

40. Virányos Zoltánné

41, Kiss- Nagy Fruzsina
42. Juhászné Fazekas Zsuzsanna

43. Orosz lbolya Aurélia
44. Gál Anta
45. Czakóné Kadocsa Alexandra
46. Frankó Emese (meghatalmazott Czakóné Kadocsa Alexandra)
47. Kissné Fekete Éva
48. Kupi László
49. Vajdáné Homovics Dóra

50. Román Roland (meghatalmazott Vajdáné Homovics Dóra)
51. Rosta Andrea (meghatalmazott Vajdáné Homovics Dóra)
52, Komárominé Nagy Mária (meghatalmazott Vajdáné Homovics Dóra)
53. Dósai Sándorné
54. Kiss Györgyi (meghatalmazott Donkó Erzsébet)
55. Szabó János
Takács lmre köszöntí a megjelent Egyesületi tagokat és felkéri levezető elnöknek Szabó Jánost.

Szabó János megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. Jegyzőkönyv vezetőnek Kovács Györgyit
javasolja.
Szavazás:55 igen
KH 12018: A

Kovács

Szabó János jegyzőkönyv hitelesítőnek Donkó Erzsébetet.
Szavazás: 54 igen
].

tartózkodott

KH 2l20t8: A Közgyűlés megszavazta jegyzőkönyv

hiteIesítőnek Donkó Erzsébetet

Szabó János Szavazat számlálóknak Nagy Beatrixot és Mosoniné Takács Orsolyát javasolja.
Szavazás: 53 igen
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2 tartózkodott

KHY2O18

:

Szavazat számláló bizottsági tagok Nagy Beatrix és Mosonimé Takács

Szabó János

A tagok időben megkapták a napirendi pontokat tartalmazó levelet és az

Egyesület

honlapján is megtalálhatóaz anyag. Az ott meghirdetett napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e kérdés,
hozzászólás, javaslat? ha elfogadjá k a jele n lévők

ké rem szavazza na k

l

55 igen

KH4

A

a

Szabó János felkéri Takács lmrét, hogy ismertesse a 2017. évi beszámolót és a 2018. évi szakmai tervet.
Takács lmre Az Egyesület 2017-ben is együtt tudott működni holjobban, hol kevésbéjól a szaktárcával.

Mi mindig elmondtuk a véleményünket, hogy mit miért nem tartunk jónak

a jogszabályi

Úlra nagyon népszerűek a konferenciák, főleg a változásoknak köszönhetően,

változásoknál.

nagyon sok az érdeklődő

kolléga.

o

Nagyon sokszínű

a rendszer, sokszor

a

kollégák sincsenek tisztában a változásokkal. Gyakran

felmerül a kérdés,hogy amit most végzünk, az szociális munka, vagy gyermekvédelem-e? Az

o

elnökségben is sokszor vitatéma, hogy jó-e ez azirány, hogy elmegyünk az adminisztráció felé?
Bíztunk abban, hogy a központok létrehozásával javul a helyzet és a kisebb falvakban is igénybe

tudják venni a szolgáltatásainkat. Sajnos ennek fizikai korlátai vannak, pénz, utazási költéség.
Nagyon nehezen jutnak el a szolgáltatás igénybevételéheza kliensek, A hatsági eljárások is jobban

o
o
o
o
e
o
o
o

elhúzódnak, hosszabb az ügyintézés, később kapunk határozatot.

Ma már a képzésselis gond van. Nehezen kerülnek be hátrányos helyzetű fiatalok, akik már
rendel keznek va lamilyen féle empátiával.

A me8lévő pályázat források nincsenek a rendszerbe beágyazva. Nincsenek a rendszerbe ágyazott
prevenciós

cso portok, o lya nok a m i lyenek rége bbe n volta k,

Elindult egy folyamat, aminek során bürokratává, aktagyártóvá váltunk,
kevesebb az empátia

,

4-S-szörös

túlterheltségben dolgoznak a kollégák.

Nincs pénz a gyermekvédelemben. Először a TAo támogatást javasoltuk az elnökségben, de a
kollégák ezt nem javasolták. Diszfunkcionális hatása nagyobb lenne, így nem szeretnénk a
szakmával szembe menni, és el is vetettük a javaslatot.
Nagy kihívás előtt állunk az iskolai szociális munkában.

kapcsolatügyelet munkacsoportban együttműködünk a problémák megoldásában,

Bízunk abban, hogy az minisztériumi emberekkel

is együtt fogunk tudni

működni,

és a

jogalkotásban is reméljük részt tudunk venni.
Szabó János azzal egészítenéki, Elnök Úr beszámolóját, hogy készül minden eddig le nem fedett területre

protokoll, mint pl, a kapcsolatügyelet, és készül az eljárásrend és az iratminták

.

A módszertani projektben
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utcai szociális munkáról, készülnek a szakmai, módszertani
anyagok. Egy másik projektben az iskolai szociális munkáról is azt az OH szervezi , lesznek szakmai

készül szakellátás,

alapszolgáltatásról,

találkozók, kéri a kollégákat vegyenek részt rajta.

Kérdezi hogy a 2oL7, évi szakmai beszámolóval és a 2018. évi szakmai terwel kapcsolatosan van-e
kérdés?
Ha nincs, akkor szavazásra teszi

fel

a kérdést.

Aki elfogadja a beszámolót és a tervet, kérem szavazzon igennek!
lgen 54

Tartózkodott
KH 5

1

2018 A közgyűlés a2Ot7. éviszakmai beszámolót és a 2018. éviszakmaitervet elfogadta.

Szabó János felkéri Kissné Fekete Évát a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy számoljon be az Egyesület
2OI7. évi gazdálkodásáról

és ismertesse a2O18. évi terveket.

Kissné Fekete Évaa FB 2018. április 25-én tartotta éves rendes gyűlését,hol a könyvelő és az egyesületi

tikár ismertették a 2017. évi gazdálkodását. Örömmel konstatálták, hogy az Egyesület anyagi stabilitása
tovább folytatódott, bár a bankszámlán záró egyenlegként könyvelt közel 10 milliós összegből még január
12-ig egy nagyobb összeg került kifizetésre, amelyet természetesen a 2OI7. évi mérleg nem tartalmaz,

mégis pozitív eredménnyel zártuk az évet. Nagyon sokat jelent a költségvetésünkben a konferencia
pozitív bevételi oldala, amely annak köszönhető,

hogy tavaly sem kértek az előadók előadói díjat.

Az Egyesület új székhelyével, megváltozott az adószámunk is, de nagyon örül annak, hogy ezt végre
sikerült átvezetnünk és a Kerepesi székhellyel biztosított a működésünk.
Jó lenne ha az Egyesület újra közhasznú lenne, kéri a vezetőséget, hogy tegyünk ez ügyben lépéseket.

Mindezek után javasolja a2Ol7, évi beszámoló, OBH felé a Pk 342-es beszámoló, valamint a 2018. évi
pénzügyi terv elfogadását.
Szabó János Akkor egyesével teszi fel szavazásra a kérdést.
Aki elfogadja a Felügyelő Bizottság beszámolóját az szavazzon.
lgen 54

Tartózkodott
KH 6

1

2018 A közgyúlés a Fel

elfogadta.

Aki elfogadja a 2O17. évi beszámolót és a közhasznúsági jelentést az szavazzon,
lgen 55
Aki elfogadja a 2O77. évi beszámolót és a közhasznúsági jelentést az szavazzon,
lgen 55

RH7 noL8A közgyűlés a2ol7. évimérleget és

elfogadta.
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Aki elfogadjaa2078. évi pénzügyi tervet, azszavazzon!
lgen 55

KH7

l2OL8 A közgyűlés az Egyesület 2018. évi pénzügyi tervét elfogadta

Szabó János Letelt a vezetőség megbízatása, tisztújításkészítettünk elő. Alapszabály szerint 1,1, fős az
elnökség, (7 réeió vezető, elnök, 2 alelnök és egy független elnökségi tag), FB elnökét és tagjait is meg
kell választanunk, valamint a Szakmai Bizottság elnökét és az Etikai Munkacsoport elnökét. Deákné Orosz
Zsuzsát kérte fel az elnökség a jelölő bizottsági munkára. Zsuzsa beszélt e jelöltekkel és begyűjtötte a
tisztségvá

l

la

ló nyi latkozatokat.

A szavazás nyílt, a Ptk. lehetővé teszi a meghatalmazást, vagyis hogy egy nem jelenlévő tag meghatalmaz
egy jelenlévő tagot, hogy helyette éljen a szavazati jogával.
Egyesületi elnök személyére egy javaslat érkezett, Takács lmre személyében.
Akitámogatja Takács lmrét az kérem szavazzon!
54 igen

KH82018Aközgyűlés

Takács lmrét választotta meg az Egvesület elnökévé.

Általános alelnök személyéreegy jelölt van Szabó János. Aki egyetért Szabó János jelölésével és
támogatja, szavazzon!
54 igen

KH92018Aközgyűlés

szabó Jánost választotta általános alelnöknek.

Szakmai alelnök személyére egy jelölt van Gál Antal. Aki egyetért Gál Antal jelölésével és támogatja,
szavazzon!
54 igen
KH 10 l2oL8

^

Gál Antalt választotta álta!ános elnöknek.

A független elnökségi tagságra Papp Krisztina a jelölt, Krisztinát már régen ismeritek, évek óta együtt

dolgozik velünk.
Aki egyetért Papp Krisztina jelölésével és elnökségi tagnak javasolja, az kérem szavazzon
54 igen
KH 11 l2ot8

^

!

egyhangúlag Papp Krisztinát választotta

Az 1 régióban, Budapest, és Pest-megye régió régióvezetői ügyvivőifeladataira két jelölés érkezett.
Kerekes László és BusiZoltán személyében,
ltt választania kell a küldötteknek a két régióvezető kolléga között.

Aki Busi Zoltánjelölésével ért egyet az szavazzon.
49 igen
].

nem

4 tartózkodott
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közgyűlés 1régió

l

8.

Busi Zoltánt jelölte.

Akkor megállapítom, hogy a küldöttek Busi Zoltánt jelölték az Pest-megyei régió vezetőjének.
Aki Busi loltán támogatja szavazzonI
49 igen
].

nem

4 tartózkodott

KH 13 AOLB

A2

^

közevűlés 1 réei

Busi Zoltánt választotta.

régió ügyvivői feladataira egy jelölt van, Rákosi-Tóth Rita , akit már régen ismeritek, évek óta együtt

dolgozik velünk.
Aki egyetért Rákosi-Tóth Rita jelölésével és elnökségitagnak javasolja, az kérem szavazzon!
54 igen

RH t4l2018 A közgyűlés egyhangúlag Rákosi-Tóth

Rita

választotta elnökségi tagnaIg a 2. régiő

A 3 régió ügyvivőifeladataira egy jelölt van, JászberényiÁgnes, akit már régen ismeritek, évek óta együtt
dolgozik velünk, Ági már volt elnökségi tagunk.
Aki egyetértJászberényi Ágnes jelölésével és elnökségi tagnakjavasolja, az kérem szavazzon!
54 igen

KH 152018 A közgyűlés egyhangúlag Jászberényi Ágnes választotta elnökségi tagnak, a

3.

ügyvivőjének.
A 4 régió ügyvivőifeladataira

egy jelölt van, Mester Sándor

akit már ismeritek, évek óta együtt dolgozik

velünk a hálózatos projectben is.
Aki egyetért Mester Sándor jelölésével és elnökségi tagnak javasolja, az szavazzon kérem

!

54 igen

KH 162018

A

közgyű!és egyhangúlag Mester Sándort választotta elnökségi tagnak,

a

4.

A 5 régió ügyvivőifeladataira egy jelölt van, Vajdáné Homovics Dóra aki Földesy Judit helyét töltené be az
egyesületben. Aki egyetért Vajdáné Homovics Dóra jelölésével és elnökségitagnak javasolja, azszavazzon
kérem !
54 igen

RH t7í20t8 A közgyűlés egyhangúlag Vajdáné Homovics Dóra választotta elnökségi tagnak, a 5.
A

6

régió ügyvivőifeladataira egy jelölt van, Orosz Aurélia lbolya akit már ismeritek, évek óta együtt

dolgozik velünk, mint elnökségi tag és a hálózatos projectben is.
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Aki egyetért orosz Aurélia lbolya jelölésével és elnökségi tagnak javasolja, az szavazzon kérem

!

54 igen

KH 1q2018 A közgyűlés egyhangúlag Orosz Aurélia lbolyát választotta elnökségi tagnak, a 45 régió
ügyvivőjének.
A 7. régió ügyvivői feladataira is egy jelölt van, Tisztl Henrik akit már ismeritek, évek óta együtt dolgozik

velünk a hálózatos projectben is és most nem tud jelen lenni a közgyűlésen, mert intézményvezetői
pályázatának meghallgatása is ebben az időpontban van.

Aki egyetért Tisztl Henrik jelölésével és elnökségi tagnak javasolja, az szavazzon kérem l
55 igen

KH L9|2Ot8 A közgyűlés egyhangúlag Tisztl Henriket választotta elnökségi tagnak, a 4.
A Felügyelő Bizottság elnöki pozíciójára és feladataira is egy jelölt van

a

régiő

jelenlévő Kissné Fekete Éva

személyében,aki már évek óta látja el ezt a feladatot, akit már ismeritek, évek óta együtt dolgozik velünk
Akiegyetért Kissné Fekete Évajelölésévelés FB elnöknek javasolja, azszavazzon kéremI
55 igen
KH2O|2OL8 A közgyűlés egyhangúlag Kissné Fekete Évát választotta a Felü

elnökének.

A Felügyelő Bizottság tagsági pozíciójára és feladataira jelölt Károly Katalin, aki már évek óta látja el ezt

a

feladatot, akit már ismeritek, évek óta együtt dolgozik velünk
Akiegyetért Károly Katalin jelölésével és FB tagnak javasolja, azszavazzon kérem!
55 igen
RH }O{ZOLB A közgyűlés egyhangúlag Károly Katalint választotta a FeIügyelő Bi

A Felügyelő Bizottság másik tagsági pozíciójára és feladataira jelölt Nagy Beatrix

k.

a

jelölt, akit már többen

ismertek.

Akiegyetért Nagy Beatrix jelölésével és FB tagnak javasolja, azszavazzon kérem!
54 igen
KH

UnO§ A közgyűlés

egyhangúlag Nagy Beatrixot választotta a

A Szakmai Bizottság elnökének t pozíciójára és feladataira jelölt Hartal Katalin a jelölt, aki már évek óta
látja el ezt a feladatot, akit már ismeritek, évek óta együtt dolgozik velünk
Aki egyetért Hartal Katalin jelölésével és Szakmai Bizottság elnökének javasolja, azszavazzon!
55 igen

R{2u2ot8 A

úlag Hartal Katalint választotta a Felügyelő Bizottság tagjának.

A z Etikai Bizottság elnöki pozíciójára és feladataira jelölt Deákné Orosz Zsuzsa, aki már évek óta látja el
ezt a feladatot, akit már ismeritek, évek óta együtt dolgozik velünk

.

Az Etikai Kollégium a közvetlenül

nem hoz határozatot, a 3Sz munkacsoportjával működik együtt.
7

JEGYZÖKoN\\,

Magyar Családsegító- és Gyennckjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Kózgyülés
20l6.09.18.

Aki egyetért Deákné Orosz Zsuzsa jelölésével és Etikai Bizottsági elnöknek javasolja, az szavazzon kérem!
54 igen

Deákné orosz zsuzsát választotta a

A

kmf.

I
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