
Jegyzőkönyv elnökségi ülésről

Készült 2018. 01. 29-én a Nyírő Gyula Kórházban, Budapest.

Jelen vannak:                                                                          
Horváthné Mészáros Gabriella                                             
Döbröntei Szilvia
Dócs Ágnes                                                                               
Szabó Tünde                                                             
Veres Erzsébet
Tőtősné Szilágyi Mária 
Ilonkay Katalin
Berkes Gabriella

Jegyzőkönyvvezető: Ilonkay Katalin

Jegyzőkönyv hitelesítők: Tőtösné Szilágyi Mária
                                             Berkes Gabriella

Első napirendi pontként sajnálattal értesültünk arról, hogy Horváthné Mészáros Gabriella 
elhagyja a Soproni Kórházat és más területen fog dolgozni. 

Az egyesület szabályzat értelmében így a titkári teendőket már nem tudja ellátni, ezért új 
titkárt kell választanunk. 

- Tőtősné Szilágyi Mária vállalta a titkári pozícióra való jelölést, valamint a honlap 
szerkesztését is. 

- Az idén több elnökségi tagunk és az elnökünk mandátuma is lejár. Tájékozódni kell, 
hogy ki vállalja továbbra is, avagy esetleg  új jelölt kell. Starkné Nagy Jusztin e-
mailben jelezte, hogy jelenlegi családi helyzete nem teszi lehetővé a rendszeres 
jelenlétet az egyesületi összejöveteleken. Az elnökség egyhangúlag azt nyilatkozta, 
hogy ez nem akadálya az elnökségben való munkának, szeretnénk, ha Jusztina velünk 
dolgozna továbbra is. A tisztségek továbbviteléről a közgyűlés előtt beszélnünk kell, a 
levelező listán a jelöléséket fogadni és jegyezni kell. A különböző tisztségekre a 
jelöltekből a közgyűlésnek kell választania.

- Az Egyesület idei munkáját kell megterveznünk, amelyek a következők:

1. Erősíteni kell a Teázókat, akár meghívott előadókkal. Veronikának segítséget 
kell nyújtani a szervezésben.

2. Felmerült, hogy akár szupervíziós csoportot tarthatnánk az Egyesület 1% -ból 
befolyt pénzéből. 



3. Az egységes kódolás kialakítását kell forszírozni, hiszen ez a jövő, és a 
munkánk elismerésének is egyik lehetősége.

4. Jövőre akkreditált előadásokat kell szerveznünk, mert így szélesebb körben 
ismertetnénk meg magunkat. 

Dócs Ági hozzászólt a kódolás témájához. Elmondta hogy saját intézményükben ő 
kezdeményezte a különböző szociális beavatkozások kódolását, melyeket ő sorolt be 
egy-egy kódszámhoz. Ezeket a számokat az osztályok is látják a Medsol rendszerben 
és be tudják azonosítani. Egységes adminisztrációra van szükség.

Veres Böbe vállalta, hogy utána néz, hogyan használhatjuk még fel a befolyt 1%-ot. 

Az egyesületnek ilyen célra jelenleg 70. 000 Ft-ja van. 

 –  A 2017-es munkát értékeltük, melyről majd a közgyűlés előtt is be kell számolni.

Szó volt a tagdíjak befizetéséről. Berkes Gabi vállalta, hogy értesíti azokat, akik nem 
teljesítették a kötelezettségüket. 

 Telek Zsolt Sándorné a Szentesi Kórház szoc. munkása egyesületi rendes tag szeretne
lenni, felvételét támogatjuk. 

Budapest 2018. 01.29.

…........................................................
Ilonkay Katalin jegyzőkönyvvezető 

…...........................................................      …..................................................................

          Tőtösné Szilágyi Mária                                                Berkes Gabriella 


