
Jegyzőkönyv

amely készÜlt a Szoptatásért Magyar Egyesület elnökségi ülésén 2017. június 26_án.

Hel}'szín: TranzitArt Cafe & Bistro (Budapest, XL kerület, Kosztolányi Dezső tér)

Az ülés kezdete: 10 óra

Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint: ruhdsz Istvtínné elnök, Kovtícs Zsu?sanna, alelnök, Dr,
Egerland Mdria, elnökségí tag.

Az elnök az ülést megnyitja,

Az elnök közli, hogy az elnökségi ülés összeh ivása szabályszerű volt.

Az elnök közli, hogy az ülésről jegyzökönyv készül, és a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Dr, Egerland
Mariát, aki a felkérést elfogadja.

Ezek után az elnök ismerteti atervezettnapirendet és kéri annak elfogadását:

1. Tagfelvétel
2. Eves tagdíjat be nem fizetőkkel kapcsolatos eljárás
3. Egyebek, aktuális napi ügyek megbeszélése

t5l20l7. (VI.26.) elnökségi határozatz Az elnökség egyhangúan - tartózkodáso ellenszavazat nélkül
- elfogadja a napirendi pontokat az ismertetekkel megegyezően.

Eá követően az elnökség a napirendet a következók szerint tárgyalta meg:

1, A legutóbbi elnökségi ülés óta azalábbiszemélyek kérték felvételüket az Eryesület tagjainak sorába:
KárolYi Natália, Urbán Katalin. A tagok felvételéröl történö döntés az Alapszabály a,§ 2j) pontja
értelmében az elnökség hatáskörébe tartozik.

1612017. (VI.26.) elnökségi határozatz Az elnökség, tagfelvételi kérelme alapján, egyhangúlag - 3
igen szavazattal, tartőzkodás, ellenszavazat nétkül - felvette az Egyesület tagiainak sorába
KárolYi Natáliát és Urbán Katalint, akik tagságának kezdő napja: 2017. június 27.

Feladat: az új tagok értesítése, atagok bevezetése atagi nyilvántartásba,

Felelős: kovács zstlzsanna

Határidő: 2017. július l0,

2. Eves tagdíjat be nem fizetőkkel kapcsolatos eljárás

Az elnökségből Kovács Zsuzsa valamennyi olyan tagot, akik nem fizették be a tagdíjat - határidőre,
illetve az e-mailben küldött fizetési felszólítást követően - telefonon megpróbált megkeresni. Azok
közül, akiket elért (többség), egyesek tájékoztatést adtak arról, hogy nem kívánnak az egyesület tagjai
lenni, mások be kívánják ftzetni, illetve be is fizették a tagdíjat. Két tag afizetésifelszólításra válaszul
e-mailben jeleáe, hogy nem kíván az egyesültet tagja lenni. Az elnökség jelen elnökségi ülésen azol<rő|
kíván dönteni, akikjelezték, hogy nem szeretnének a továbbiakban az egyesület tagjai lenni. A többiekre
az elnÖkség a következÖ ülésén tér vissza, Az Elnökség az Alapszabály l.§ 5. pontja és a 4.§ 2j) pontja
alapj án a következö határozatot hozza.



17l20t7. (VI.26.) elnöIiségí határozat: Az elnökség egyhangúan - tartózkodás, ellenszavazat nélkül
-határozott arról, hogy 20t7. június 27, nap!ával az Egyesület felmondj a azon egyesületi tagok
tagsági jogviszonyát, akik nem fizették be a 2017. évi tagdíjat és nyilatkoztak is arrólo hogy nem
kÍvánnak az Egyesület tagiai lenní. A tagsági jogviszony megszűnésének napja: 2017. jűnius 27.
naPja. 2017. június 27-éve| megszűnik az egyesületi tagsági jogviszonya az alábbiszemélyeknek:

Bottyán Emese, §árköziné Nagy §zilvian Takács Lilla, Tőzsér Berta Mária.

Feladat: az érintett tag részére a felmondás megküldése ajánlott levélben, amelyben a fellebbezés
lehetőségről is tájékoztatást kell adni.

Felelős: Elnök

Határidő : folyamatosan

3, Egyebek, aktuális napi ügyek megbeszélése

3,r. Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a Semmelweis Egyetemmel az együttműködés megfeleló, de
annak keretei több ponton is változnak, aminek oka az SE háttérszabályaiban bekövetkezett változás.
Az oktatók felkérése és díjazása az egyetem autonóm, önálló döntési területe, amiben az SZME-nek
nincs szerepe, Az elnök t ájékoztatástad az SE-MHI vezetésével történő együttműködésről és az Oktatási
Vezetó Testület munkájáról.

l8l20l7 (VI.26.) elnökségi határozatz Az elnökség egyhangúan - tartózkodás, ellenszavazat nélkül
- határozott arról, hogy tudomásul veszi az SE és az SZME jelenlegi együttműködésének kereteit
és jóváhagyja az SZME elnökónek az Oktatási Vezető Testületben (OVT) végzett munlcíját.
Nyilatkozattételre az SE-vel fennálló kapcsolatban és az OVT-ben egyesüIet elnöke jogosult. Az
elnÖkség tudomásul veszi, hogy az OVT állandó tagia dr. Várady Brzsébet, azSZl.{lE tagia.

Az elnÖkség tudomásul veszi, hogy az oklevél kiadással együtt járó feletősségeket a §emmelweis
Egyetem viseli, a szakfelelős az SE EKK Mentálhigiéné Intézet lgazgatőja. A képzós tartalmi
elemeiért és adminisztratív megvalósításáért a szak felelőse tartozik felelősséggel. Az oktatás
meg§zervezése (kÜlönö§en az oktatók felkéréseo szerződéskötéso szerződés megszüntetés) - az OVT
egyeztetést követően - minden esetben az SE feladata.

Az elnÖkség tudomásul veszio hogy a Terepmunka tutoriális kíséréssel I. és tr. tárgyak okt atásához
az SE-MHI felkérése alapján az SZIÁE a terephely. Az SZI.ÁE feladata a tereptanárok
kiválasztása, a megfelelő számú terephelyszín biztosítá§ao a vonatkozó tereptanári szerzódések
megkÖtéseo a tereptanári munka honoráriumának kiíizetése (az SE költségviselése mellett).

Feladat: együttműködés az SE-vel a képzésben

Felelős: Elnök

Határidő: folyamatos

3,2. Az elnök mint oktatásszervezőkéri a szerződése megszüntetését2017.június 30, napjával, mert
álláspontja szerint az Egyesület pénzügyi helyzete nem bírj el a havi munkabére kifizetését. Az elnökség
sajnálattal és az eddigieket megköszönve tudomásul veszi azelnök kérését, Az elnök kifejezetten jelzi,
hogy nem igényli az lt4:t. által lehetővé tett juttatásokat (szabadságmegváltás, felmondási idő,
végkielégítés, stb,), ezeket az Egyesületjavárakívánja fordítani. Az oktatás szervezésével kapcsolatos
feladatokat a jövőben elnökségi felhata|mazás alapján vállal,

t9l2017 (W.26.) elnölrségí határozdtz Az elnökség 2 igen szavazattal, l tartőzkodással,
ellenszavazat nélkül határozott arrólo hogy Juhász Istvánné oktatásszervezővel a munkaviszonyt
- az oktatásszeryező saját kezdeményezésére - 20t7. június 30. napjával megszünteti közös
megegyezéssel.



Feladat: közös megegyezés létrehozása

Felelős: munkáltatói jogkörgyakorló

Határidő: 20 17. június 30,

20l20I7 (VI.26.) elnökségi határozat: Az elnökség 2 igen szavazattal, l tartózkodássalo
ellenszavazat nélkül határozott arról, hogy az elnököt megbíz:za 2017. december 31-ig tartó
időszakra az oktatás ügyeinek vitelére, az esetleges tanfolyamok és konferenciák előkészítésére.
Az elnök ezzel kapcsolatos költségei megtérítésóre jogosult. A számlák kifizetéséről az idősebbik
alelnök dönt.

Feladat: a2017 . december 3l-ig tartó időszak oktatási ügyeinek elókészítése

Felelös: elnök

Határidő: folyamatos

3,3. Az elnökség a továbbiakban a folyó ügyekkel kapcsolatban operatív megbeszélést folyatott,

amelyekben hatarozatho zata|ra nem került sor.

Az elnökség tagjai a szoptatás világhét szlogenjének az ,,Együtt fenntartható a szoptatás!" fordíást
javasolják azLLL-nek, de nyitottak más variációra is az LLL-lel történő egyeztetés fliggvényében. A
szórólap fordításának és nyomtatásának szervezését az elnökség vállalja. AZLLL vezetőségét keresni
kell, hogy milyen feladatokat vállalnak ök,

A szervezetfejlesáő cégtől a szerződést várjuk,

A Kanga Egyesülettel közös pályéuatra jelenleg az SZME-nek nincs kapacitása.

Ezt követöen az elnök az elnökségi ülést berekesáette,

Jegyzókönyv lezárva: 1 l :45-kor,

Budapest, 2017 . jűnius26.

Dr. Egerland Mária

jegyzőkönlv vezető

Juhász Istvánné

elnök


