
Iegyzőkönyv
amely készült: A ,,Szoptatásért" Magyar Egyesület (székhely: 2013 Pomá7. Németh László u. 19., nyil-
vrántartó bíróság: Fövrárosi Törvényszék, nyilvántartrási szám: 01-02-0006650, a továbbiakban: ,,Egtesület")
közgyűlésén.

Időpont: 2015. nrájus 12.

Helysqín: EduTrain §túdió (1115 Budapest, Bartók Béla út 96. fétemelet 9.)

Az Egyesület tagjainak szátmaz lt2 fő

17:00 Azelnök megnyitja a közgyűlést.

Jelen van: 8 fö; teljes joggal képviselve: 0 fö. Ezatagság7 Yo-a.

A közgyűlés megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása szabályszeríi volt, de nem határozatképes, ezért a
közgyűlést - az előre meghirdetett módon - 17:30-ra elnapolja.

17:30 Az olnök megnyitja a közglnilést.

Jelen van: 9 fö, a csatoltjelenléti ív szerint; teljesjoggal képviselve: 0 fö,

Az ismételten összehívott közgyűlés megállapítja, hory a köz5riilés összehívása szabályszeruvolt. Az Alap
szabály értelrnében a határozatképtelenség miatt ismételten és szabálysz.eruen összehívott köz5úlés - az
eredetileg közölt napirend és közgyűlési trárgykör kérdéseiben - a megielent tagok szÁmára tekintet nélkül
határozatképes.

A közgyülésen jelenlévő tagok egyhangűlagbozzájáíulnak a közgyülésnek az Eryesület szekhelyétől eltérö
helyen történő megtarüásához. Akőzgyílés levezető elnöke az Napszabály értelrnében az Egyesület elnöke.
Aszavazatokat a köz5rűles elnöke szrámoija össze.

Az elnök közli, hogy a gyűlésröljegyzőkönyv készül. Javasoljq horyjegyzökönyv-vezetőnek ruhdsz Ist-
vdnnét, a jegyzőkönyv hitelesítójének Martínovichné Debulay Biancdt és Kovócs Zsuaanndt válasszák
meg.

tt2015.(V.12.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűtés egyhangúlag - tartózkodás, ellensz avazatnélkül -
megválasztotta jegyzőkönyv-vezetőnek Juhász Istvánnét, továbbá a jegyzőkönyv hitelesffiének
Martinovichné Debulay Biancát és Kovács Zsuzsannát.

Ezek utan az elnök ismerteti atervezetlnapirendet és kéri annak elfogadását.

1. napirendi pont:

Elnöki beszámoló

2. nanirendi pont:

Pénzügyi besámoló (köáasznúsági jelentés)

3. napirendi pont:

szakmai beszámoló

4. napirendi pont:

Etikai bizottsági válasáísok

2D015. (V.12.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a napirend ismertetését követően egyhangúlag -
tartózkodás, ellenszavazat nélkül - elfogadta a napirendi pontokat az ismertetekkel megegyezően.

Eá követően a közgyűlés a napirendet a következők szerint üárgyalta meg:



1. nanilendi pont:

Az elnök megtartja besámolóját.

312015. (V.12.) sz. közgyűlésí határozat: A közgyűlés egybangúlag- taúőzkodás, ellenszavazat nélkül -
elfogadta az elnöki besámolót

2. napirendi pont:

Az Egyesület titkárának betegsége miatt, útmutatásai alapján, Juhász Istvánné tartja meg a pénzligyibeszÁ-
molót.

4D015. (V.12.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag-tartőzkodás, ellenszavazat nélkül -
elfogadta a pénzügyi beszámolót.

3. nanirendi nont:+

Juhász Istvánné megtartja a szakmai beszámolót.

5l20t5. (V.12.) sz. közgyűlési hatírozat: A közgyűlés egyhangúIag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül -
elfogadta a szakmai beszámolót.

4. napirendi pont:

Az Etikai Bizottság megválasztrása. Etikai Bizottság válaszlására a korábbi Bizottság mandátumának lejáúa
miatt van szükség.

Az elnök megkérdezi, hogy az Egyesület jelenlévö tagjai közül akar-e valaki azEtikai Bizottsrágbajelölni
olyan személyt, aki egyelőre nem szerepel a jelöltek listáján. Dr. Boros Judit Csonkóné Dr. Keri. Annamlíri-
dt javasolja, Mivel a javasolt személy a közgyülésen nincs jelen, az elnök kérésére Juhász Istvánné telefonon
megkérdezi, hogy vállalja-e ajelölést. Csonkáné Dr. Kéri Annamrária vállalja a jelölést. Az elnök megállapít-
je, hogy az Etikai Bizottságba jelöltek névsora a követkeá:

Dr. Kiss Eleonóra

Dr, Boros Judit

Csonkáné Dr. Kéri Annamária

Martinovichné Debulay Bianca

Schneiderné Diószegi Esáer

werner katalin

Emtán a közgyűlés titkos szavazással megvála.sztjaazEttkai Bizottságot a következök szerint:

Jelölt neve Sr,avazat

Dr. Kiss Eleonóra 8

Dr. Boros Judit 7

Csonkané Dr, Kéri Annamária 9

Martinovichné Debulay Bianca 8

Schneiderné Diószegi Esáer 7

werner katalin 6

I



6D0l5. (V.12.) sz. közgyűlési hatr{rozat: A közgyűlés megválasztotta az Etil{ai Bizottságot az alábbiak
szerint:

Dr. Kiss Eleonóra

Dr. Boros Judit

Csonlaíné Dr. Kóri Annamária

Martinovichné Debulay Bianca

Schneiderné Diószegi Esáer

Az Etikai Bizottság Dr. Kiss Eleonórdl választotta meg elnökének és Dr. Botos ruditot válasáotta meg
elnökhelyettesnek.

Az elnök a határozathozaált követően a közgyűlést berekeszti.

Jegyzókönyv lezáwa: 19 óra 25 perckor.

Budapest, 2015. május 12.
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