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Az Egyesület tagjainak szélmaz 102 fő

9:00 Az elnök megnyitja a közgyűlést.

Jelen van: 19 fö; teljes joggal képviselve: 0 fő. Ez a tagság 18,6 Yo-a.

A közgytílés megállapítja, hogy a közgyúlés összehívása szabályszeru volt, de nem határozatképes, ezért a
közgyűlést - az előre meghirdetett módon - 9:30-ra elnapolja.

9:30 Az elnök megnyitja a közgyűlést.

Jelen van: 30 fo, a csatoltjelenléti ív szerint; teljesjoggal képviselve: 0 fó.

Az ismételten összehívott közgyűlés megállapitja, hogy a közgyílés összehívása szabályszeru volt. Az Alap-
szabály értelmében ahatározatképtelenség miatt ismételten és szabályszeruen összehívott közgyűlés - az
eredetileg közölt napirend és közgyűlési órgykör kérdéseiben - a megjelent tagok számára tekintet nélkíil
hatarozatképes.

A közgyulésen jelenlévő tagok egyhangtúaghozzájárulnak a közgyűlésnek az Egyesület székhelyétól eltérő
helyen történő megtartásához. Aközgyiilés levezető elnöke az Alapszabály értelmében az Egyesület elnöke.
A szavazatokat a közgyűlés elnöke számolja össze.

Az elnök közli, hogy a gyűlésről jegyzőkönyv készül. Javasolja, hogy jegyzökönyv-vezetőnek Juhdsz Ist-
vánnét, a jegyzőkönyv hitelesítőj énekVargyai Didnút és Rózsa Ibolyát válasszák meg.

1312014. (XI.28.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nél-
kül - megválasztotta jegyzőkönyv-vezetőnek Juhász Istvánnét, továbbá a jegyzőkönyv hitelesítőjének
Vargyai Diánát és Rózsa Ibolyát.

Ezek után az elnök ismerteti atewezettnapirendet és kéri annak elfogadását.

1. nanirendi pont:

Az IBCLC Laktációs Szaktanácsadók Magyarországi Csoportja vezetőjének megválasáása.

2. napirendi pont:

Az Egyesület elnökségének megválasrtása. A tisztujításra az elnökség, illetve azIBCLC csoport vezetője
mandátumának lejárta miatt van sziilség.

1412014. (XI.28.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a napirend ismertetését követően egyhangúlag
- tartózkodáso ellenszavazat nélkül - elfogadta a napirendi pontokat az ismertetekkel megegyezően.

Ezt követően a közgyílés a napirendet a következők szerint tárgyalta meg:

1. napirendí pont:

Az IBCLC Laktációs Szaktanácsadók Magyarországi Csoportja vezetőjének megválasztása. Az elnök közli,
hogy az Alapszabály értelmében azokban a kérdesekben, amelyek csak a csoportot érintik, kizárólag a cso-
port tagj ai szav azhatnak.



Az elnök megkérdezi, hogy az IBCLC csoport tagjai közül akar-e valaki vezetőnek jelölni olyan személyt,

aki egyelőre nem szerepel ajelöltek listáján. A tagság részéről nem érkezik újabbjelölés. Az elnök megálla-
pítja, hogy azIBCLC Laktációs Szaktanácsadók Magyarországi Csoportja vezetójének posztjára az egyetlen
jelölt Rózsa lbolya.

Ezek után az IBCLC csoport titkos szavazással megválasnja a vezetőjét a következőknek megfelelően:

Jelölt neve Szavazat

Rózsa Ibolya 22

15|ZOL4. (XI.28.). sz. közgyűlési határozat: Az IBCLC Laktációs Szaktanácsadók Magyarországi Cso-
portja 22 szavazattal Rózsa Ibolyát választotta meg vezetőjének.

2. napirendi nont:

Az Egyesület elnökségének megválasztása,

Az elnök megkérdezi, hogy az Egyesület jelenlévő tagiai közül akar-e valaki vezetőségi tisztségre jelölni
olyan személyt, aki egyelőre nem szerepel ajelöltek listáján. A tagság részérő|nem érkezik újabbjelölés. Az
elnök megállapitja,hogy az Egyesület vezetőségébe jelöltek névsora a következö:

elnöki posztra: W. Ungváry Renáta
alelnöki posztra: Juhász Istvánné, dr. Kun Judit Gabriella és Rózsa Ibolya
elnökségi tag posztra: Gaborjákné Kovács Judit, Kovács Zsuzsanna, Makai Kinga

Enltán a közgyűlés titkos szavazással megválasúja az Egyesület elnökségét a következők szerint:

Pozíció Jelölt neve Szavazat

Elnök
W. Ungváry Renáta 30

Alelnök

Juhász Istvánné dr. Kun Judit Gabriella 30

Rózsa Ibolya 30

Elnökségi tag

Gaborjákné Kovács Judit 15

kovács zslzsanna 2I

Makai Kinga 20



t6l20l4. (XI.28.). sz. közgyűlési határozat: A, közgyűlés
alábbiak szerint:

W. Ungváry Renáta, elnök

Juhász Istvánné dr. Kun Judit Gabriella, alelnök

Rózsa lbolya, alelnök

Kovács Z§uz§anna, elnökségi tag

Makai Kinga, elnökségi tag

Az elnök ahatározathozatalt követően a közgyűlést berekeszti.

Jegyzókönyv lezárva: 9 őra 57 perckor.

Budapest, 2014. november 28.
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