
Iegyzőkön.yv _
amely liésztilt: A,,Szoptatásért" Magyar EgyesüIet (székhely: 2013 Pomáz, Németh László u. l9.,

rryilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, nyilvántartási szám: 6650, u ttlvcíbbiakbctn; ,,Egllesület")

elnökségi ülésén.

Idópont: 2015. április 3.

Hely§zín: Uzsoki Utcai Kórház oktatóternle. l l45 Budapest. Uzsoki u.29-4l,

8:30 Az elnök n-regnyitja az elnökségi i,ilést.

Jelen van:

W, Urrgváry Renáta, elnöl<

Dr. Kttn Jrrdit Gabriella. alelnöli

Rózsa lbolya, alelnölt

Az elnöl< rnegállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az elnök közli, hogy az elrrökségi ülés összehívá-

sa szabályszerti volt.

Az elnök közli. hogy, az iilésről jeg;,,zőkönl,v liészíil, és a.ieg;lzőkönyv vezetésére felkéri Dr, Kun

Juditot.

Ezek után az elnök isnrerteti atervezett napirendet és kéri annak elfogadását.

1. n_apirendi q,ont: Döntés éves, rendes közgyűlés összehívásáról

2. naqirendi pont: Tagfelvétel

A legutóbbi elnökségi ülés óta az alábbi személyek kérték felvételüket az Egyesület tagjainak sorába:

Babcsányi Judit

Dr. Gyarmati Franciska Kata

Nagyné Antal Réka Márta

A tagok felvételéról történő döntés az Alapszabály értelmében az elnökség hatáskörébe tartozik.

4l20l5. (IV.3.) sz. elnökségi határozat; Az elnökség a napirend ismertetését követően egyhan_

gúlag - tartózkodáso ellenszavazat nélküt * elfogadta a napirendi pontokat az ismertetekket

megegyezően.



Ezt követőerl az elnöl<ség a napirendet a l<övetl<ezől< szerint tárgyalta nreg:

1. napirendi pont: Döntés éves, rendes közgyűlés összehivásáról

Az elrrök javasolja, hogy az éves, rendes közgyíilést 20l5. május 12-én l] órára hívják össze az EduTrairl

Stúdióba (Budapest, Bartól< Béla irt 96.) a következő napirendclel:

l. Elnöki beszámoló

2. P énzigy i beszámo ló (Közhasznúsági j elentés)

3. Szakmai beszámoló

4, Etikai Bizottság megválasztása

512015. (IV.3.) elnökségi határozltz Az elnökség egyhangúlag-tartőzkodás, ellenszavazat nél-

kül - elhatározta, hogy 2015. május l2-én 17 órára összehívja az éves, rendes közgyűlést az

EduTrain Stúdióba (Budapest, Bartók Béla út 96.). A közgyűtésnek az elnökség által javasolt

napirendje a következő:

l. Elnöki beszámoló

2. Pénzügyi beszámoló (Közhasznúsági jelentés)

3. Szakmai beszámoló

4. Etikai Bízottság megválasztása

2. napirendi pgqli

Tagfelvétel

612015. (IV.3.). sz. elnökségi batározat: Az elnökség egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat

nétkül * elhatározta, hogy tagfelvételi kérelmük alapján a következő személyeket felveszi az

egyesület tagiainak sorába:

Babcsányi Judit

Dr. Gyarmati Franciska Kata

Nagyné Antal Réka Márta

Az elnök a határozathozatalí követően az elrrökségi úlést berekesztette.

Jegyzőkönyv lezárya:9 óra 05 perckor.

Budapest, 20l5, április 3.
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