Meghı́vó kö zgyű lé sre
A Szoptatásért Magyar Egyesület (székhely: 2030 Érd, Csongor u. 4.) elnöksége tisztelettel meghívja Önt az egyesület 2017. november 7-én 11 órakor a székhelyén tartandó közgyűlésére. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra
jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
Amennyiben az eredetileg meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, a közgyűlést 2017. november 11-én 13 órára ismételten összehívjuk. A megismételt közgyűlés
helyszíne: HelloAnyu Kávézó (1077 Budapest, Csányi u. 7.)
A hatályos Ptk. szerint a megismételt közgyűlést az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb
tizenöt nappal követő időpontra kell összehívni.
Felhívjuk a tagság figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés az eredetileg közölt napirend és közgyűlési tárgykör kérdéseiben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
Az egyesület tagja tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. Minden, a szavazásnál jelenlevő tagot,
egy szavazat illet meg.
A napirendi pontok a következők:
1. Tagdíj emelés kérdése
A határozati javaslatot és annak indoklását csatoljuk.
A közgyűlés a határozatát a fenti napirendi pontban egyszerű szótöbbséggel (jelenlévő tagok
50%-a + 1 szavazat), nyílt szavazással hozza meg.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 7 napon belül a tagok és az
egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A
napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult dönteni.
Az egyesület közgyűlése nyilvános.
Érd, 2017. október 23.
Juhász Istvánné, elnök
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Az Elnökség határozati javaslata a Közgyűlés részére a tagdíj kérdésében:
„…/2017. (…) közgyűlési határozat-tervezet: A közgyűlés egyhangúan - tartózkodás, ellenszavazat nélkül – / … igen, … nem … tartózkodás mellett döntött arról, hogy 2018. évtől kezdődően a tagdíj mértéke az IBCLC tagok esetében 5500 Ft/év összegre, a nem IBCLC tagok
esetében 3500 Ft/év.
Feladat: a tagság értesítése
Felelős: Kovács Zsuzsa alelnök
Határidő: 2017. november 30.”
A határozati javaslat indoka:
Az elnökség a 2017. február 4-i közgyűlésen előterjesztette a tagdíjemelés kérdését. A közgyűlés
8/2017. (II.4.) közgyűlési határozatának értelmében a közgyűlés a tagdíj megemelésének szükségességével egyetért és a 2018. évtől esedékes tagdíj mértékéről külön határozatban dönt a későbbiekben.
A dologi költségek éves szinten 676 000 Ft-ot tesznek ki. 2018-ban az átutalt adó 1%-ok működésre fordítható része összesen: 64 000 Ft. A tagdíjakból befolyó összeg a nem-IBCLC és IBCLC
tagokra vonatkozó tagdíj különböző mértékének megfelelően a következőképpen alakul:
A jelenlegi tagdíj – nem-IBCLC tag esetén: 2000 Ft IBCLC tag esetén 4000 Ft – tagdíjakból befolyó
összeg összesen: 422 000 Ft.
Ha a tagdíj a nem-IBCLC tag esetén: 3500 Ft, IBCLC tag esetén 5500 Ft lenne, akkor tagdíjakból
befolyó összeg összesen: 617 000 Ft lenne.
Ahhoz, hogy legalább az egyesület dologi költségeit fedezni tudja a tagdíjakból és az adó 1%-ok
működésre fordítható részéből származó bevételekből, a tagdíj emelése szükséges a határozati
javaslat szerint.
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