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3. napirend: Tisztújítás, elnökségi tag választása.
Balogh Péter – Elnöki felvezető

A 3. napirendi pontunk, a Meghívó megfogalmazásában: „A szervezeti egységek szükség
szerinti megújítása, egy elnökségi tag választása.”
Ez a 2. napirend, a működés és felépítés témájának konkrét folytatása.
Az alábbiakban kell határoznunk.
1.
Elnökségi tagot kell választani. A tavalyi közgyűlésen megválasztott elnökségből Ungvári
Gábor lemondott elnökségi tagságáról, így az Alapszabály szerint 3+1 fős elnökség 2+1 fős
maradt: tehát egy elnökségi tag kerestetik. (http://elotiszaert.hu/felepitestisztsegviselok/ )
Az Alapszabály V.2. fej. szól az elnökségről. A feladat e szerint (V.2.1.):
„Feladata a SZÖVET napi ügyeinek vitele, a Közgyűlés határozatainak végrehajtása, a
hatáskörébe tartozó ügyekben döntés, az éves szakmai munka összehangolása, a
szakmai rendezvények megszervezése, új tagok felvételével kapcsolatos döntés
hozatala, a SZÖVET külső kapcsolatainak ápolása, a Közgyűlés összehívása és minden
egyéb, amit jogszabály vagy a jelen alapszabály a hatáskörébe utal.”
Tehát a „titkárság” funkció is az elnökség feladata. Olyan embert keresünk tehát, aki tud
segíteni a napi ügyek vitelében, vagyis jó az adminisztrációban, esetleg konkrétan vállalná
a titkári feladatokat.
Ahogy a meghívóban szerepel: a hiányzó egy elnökségi tag személyére jelölések a szavazás
megkezdéséig leadhatók.
Magam részéről ezennel minden tagot személyesen jelölök, vagyis várom annak
jelentkezését, aki így részt venne a munkából.
2.
Az Alapszabályban szerepel még „Felügyelő Bizottság”, amit a Közgyűlés választhat (V.4.
fej.).
Az elmúlt években már nem működtettünk ilyet, mert az Egyesület működése kisebb és
egyszerűbb lett, mint a kezdeti nagy GEF pályázat, illetve nagyobb projektek idején.
Szerintem még most sem tartunk ott, hogy egy ilyen indokolt lenne, de „a SZÖVET az,
amit beleteszünk” elvem alapján ezt is felvetem a Közgyűlésnek.
Ide tartozik még, és az Alapszabályban is szerepel (IV.2. fej.) a „Tanácsadó Testület”.
„A Tanácsadó Testület nem döntéshozó szerv, feladata tanácsadás, részvétel a
SZÖVET stratégiájának kialakításában.”
Ennek jobban lenne helye jelenleg is, a fentebb vázolt működésünkben („Tudástár”),
kérdés, hogy akarjuk-e így formálisan is.
E testület formális létrehozása is akkor indokolt, ha a gyakorlati működés során különválik
egy csoport, külön belső kommunikációval, akik ezt a szerepet viszik. Egyelőre én minden
tag megszólítását tervezem a stratégiánk kialakításában és a szakmai véleményünk
megnyilvánításában.

