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Jelen vannak: a csatoltjelenléti ív szerint

A közgyűrlés

13 órakor kezdődött.

Az egyesület elnöke (a továbbiakbarr: Elnök) köszörrti a megjelerrteket és közli. lrogy a 2017. november
7-re rneghirdetett közgyűlés nem volt határozatképes, ezért került összehívásra a mai alkalom, amely a
megj elentek létszámátől fiiggetlerrü1 lratározatképes.

Az elnök

tájékoztatást ad, hogy ahatározatképességet mirrden lratározathozatalnál vizsgálni kell, Az
adott döntésre vonatkoző határozatképesség megállapításánál nem vehető frgyelembe, és a közgyűlés

határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzétaftozója, élettársa (a
továbbiakban együtt: hozzáíartoző) a haíározaí alapj án
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kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnl,ben részesiil, illetve a rnegkötenclő jogüglletben egyébként érdekelt.
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gyalása során elhangzott lényege s hozzászőlásokat tafialm azza és a határozatokat,

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy

a rneghívóban közölt

rrapirend-javaslatra nenr érkezett észrevétel,

illetve kiegészítésiigény, ezért szavazásra bocsátja a meghívóban közölt
nap ire

n
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Tagdíj emelés kérdése

Szav azásr

a

jo go sult j elenl évők száma a szavazáskor: 6

A leadott szavazatok száma:6, ellenszavazat

A

s

napirendi pontokkal azonos

közg;,ŰIés

száma: 0, a szavazástól tartózkodók száma: 0

nyílt szavazással, kézfeltar-tással, egyhangúlag (6 igen, 0 nem és 0 tarlózkodás mellett)

megszayazza a meghívóban közölt

határozati javaslattal azonos napirendet.

l5l2017. (XI.11.) közgyűlési hatírozat: A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással, egyhangúlag

(6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett) megszavazza a napirendet:

1.

Tagdíj emelés kérdése

A közgvűlés tisztségviselőinek meeválasztása
Az elnök közli, hogy elóször

a közgyűlési

tisaségviselők megválasztásárakerül sor.

A közgnílés levelezető elnöke az egyesület elnöke, Juhász Istvánné.

Az elnök felkéri a tagságot,
Berta Gabriella

j

hogy jelöljenek személyeket szavazatszárriálőknak. Javaslat érkezik Dr.

elölésére.

Hatétrozati javaslat:

A közgyilés szavazzameg Dr. Berta Gabriel|át szavazatszámlálónak.

A személy szerint érintett (1 fö) nem szayaz. Szavazásta
A leadott

szav azatok száma: 5,

el

jogosult jelenlévők száma a szavazáskor: 5 fő.

len s zav azatok száma: 0, tartózkodás : 0.

1612017. (XI.11.) közgyűlési határozatz

A közgyűtés nyílt szavazással,kézíe|tartással, egyhangúlag
Gabrietlát szavazatszámlálónak.

(5 igen,0 nem és 0 tartózkodás mellett) meg§zayaz:za Dr. Berta

Az elnök felkéri a tagságot, hogy jelöljön

személyeket jegyzőkönywezetőnek.

Zsuzsanna jelölésére.

Javaslat érkezik Kovács

Határozati javaslat: A közgyűlés szayazzameg Kovács Zsuzsannétt jegyzőkönywezetőnek.

A személy szerint érintett (1 fő) nem szayaz. Szavazásra
A leadott szavazatokszáma:S igen, ellenszavazat:

jogosult jelenlévők száma a szavazáskor: 5 fo.

0, tartózkodás: 0

t7l20l7. ()o.11.) közgyűlési határozatz A közgyűlés nyílt szavazással ,kézfettartással, egyhangúlag
Kovács Zsuzsannátjegyzőkönywezetőnek.

(5 igen,0 nem és 0 tartózkodás mellett) megszayazza

Az elnök felkéri a tagságo! hory jelö§ön

szemétyeket

jegzókönyv

Bangó Márta jelölésére.

hitelesítónek. Javaslat érkezik Dr.

Hatátozati javaslat: A közgyulés szavazzameg Dr. Bangó Mártat jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A személy szerint érintett (1 fó) nem szavaz. Szavazásra
A leadott szavazatokszáma:5 igen, ellenszavazat:

jogosult jelenlévők száma a szavazáskor: 5 fő.

0, tartózkodás: 0

I8l20I7. (XI.11.) közgyűlési határozatl A közgyűlés nyílt szavazással,kézíeltartással, egyhangúlag
tartózkodás mellett) megszlyazza Dr. Bangó Mártát jegyzőkönp hitelesítőnek

(5 igen, 0 nem és 0

1.

napirendi pont: Tagdíi emelés kérdése

Az

elnökség a 2017, február 4-i közgyúlésen előterjesztette a tagdíjemelés kérdését.A közgl,rilés
812017 . (II.a.) köz5nílési hatarozatának értelmébena közg$ílés a tagdíj megemelésének szükségességével egyetért és a 2018, évtől esedékes tagdíj mértékérőlkülön határozatbandönt a későbbiekben.

A dologi költségek éves szinten 676

000 Ft-ot tesznek ki. 2018-ban az á.rríalt adő |%o-ok működésre
fordítható része összesen: 64 000 Ft. A tagdíjakból befolyó összeg a nem-IBCLC és IBCLC tagokra
vonatkozó tagdíj különböző mértékénekmegfelelően a következőképpen alakul:

A jelenlegi tagdíj - nem-IBCLC tag esetén: 2000 Ft IBCLC tag esetén 4000 Ft tagdíjakból befolyó
összeg összesen: 422 000 Ft.
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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 adő 1%-ok működésre fordíthatő részébőlszármaző bevételekből, a tagdíj emelése sziikséges a fentiek szerint.

Az elnök felkéri a tagságot, hogy szóljon hozzá atémához.
A tagság részérőlnem érkezett hozzásző|ás,

A közg$ílés szayazza meg, hogy 2018. évtől kezdődően atagdij mértéke azIBCLC
tagok esetében 5500 Ftlév, anem IBCLC tagok esetében 3500 Ft/év legyen.
Hatálrozat javaslat:

Szav azást a jo go sult

j

e

lenlévő k száma a szav azáskor : 6 fő.

A leadott szavazatok száma:6, ellenszavazatok száma:0, tartózkodás: 0
A közgyűlés egyhangúan - tartózkodás, ellenszavazatnélkül - (6 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett) döntött arról, hogy 2018. évtől kezdődően a tagdíj
mértéke azIBCLC tagok esetében 5500 Ft/év, a nem IBCLC tagok esetében 3500 Ft/év.
1912017. ()(I.11.) közgyűlési határozatz

Ezutén az elnök a közgyűlést berekeszti.

Jegyzőkönyv tezáwa: 13 óra 40 perckor.
Budapest, 2017, november 11.
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jegyzőkönywezető

levezető elnök

j

egyzőkönyv hitelesítő

