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Jegyzőkönyv 
amely készült: A „Szoptatásért” Magyar Egyesület (székhely: 2013 Pomáz, Németh László u. 19., nyil-

vántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, nyilvántartási szám: 6650, a továbbiakban: „Egyesület”) elnökségi 

ülésén. 

Időpont: 2015. szeptember 9. 

Helyszín: SE NET, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 

15:00 Az elnök megnyitja az elnökségi ülést. 

Jelen van:  

W. Ungváry Renáta, elnök 

Dr. Kun Judit Gabriella, alelnök 

Rózsa Ibolya, alelnök 

Kovács Zsuzsanna, elnökségi tag 

Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az elnök közli, hogy az elnökségi ülés összehívása sza-

bályszerű volt. 

Az elnök közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül, és a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Dr. Kun Juditot.  

Ezek után az elnök ismerteti a tervezett napirendet és kéri annak elfogadását. 

1. napirendi pont: Tagfelvétel 

A legutóbbi elnökségi ülés óta Gimesi Linda kérte felvételét az Egyesület tagjainak sorába. A tagok felvéte-

léről történő döntés az Alapszabály értelmében az elnökség hatáskörébe tartozik. 

2. napirendi pont: Döntés önkéntes szoptatási segítő oklevél kiadásáról az azt kérelmező LLL szoptatási 

tanácsadók számára a 2/2015. (I.16.) elnökségi határozat alapján. 

Az önkéntes szoptatási segítő oklevél kiadását a következő LLL szoptatási tanácsadók kérték: 

Bruncsák Anna 

Fialowski Alíz 

Kovács Katalin 

3. napirendi pont: Aktuális ügyek megbeszélése 

10/2015. (IX.9.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség a napirend ismertetését követően egyhangúlag – 

tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendi pontokat az ismertetekkel megegyezően. 

Ezt követően az elnökség a napirendet a következők szerint tárgyalta meg: 

1. napirendi pont: Tagfelvétel 

11/2015. (IX.9.) elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat 

nélkül – elhatározta, hogy tagfelvételi kérelme alapján Gimesi Lindát felveszi az egyesület tag-

jainak sorába. 

2. napirendi pont: Döntés önkéntes szoptatási segítő oklevél kiadásáról az azt kérelmező LLL szoptatási 

tanácsadók számára. 

A jelentkezők valamennyien kérelmet nyújtottak be az oklevél kiadása iránt, és mellékelték azokat a doku-

mentumokat, amelyek igazolták, hogy a La Leche League International őket LLL szoptatási tanácsadóként 

akkreditálta. A kérelmezőkkel kapcsolatban etikai aggály nem merült fel. 



l2l20l5. (IX.9.). sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag elhatározta, hogy a 2l20l5,
(I.16.) elnökségi határozat alapján, a következő, akkreditált LLL szoptatási tanácsadók számá-
ra kiadja az önkéntes szoptatási segítő oklevelet:

Bruncsák Anna

F'ialowski Alíz
kovács katalin

3. napirendi pont: Aktuális ügyek megbeszélése

Az elnökség a folyó ügyekkel kapcsolatban operatív megbeszélést fo$atott. Határozathozata|ra nem került

Sor.

Az elnök ahatározathozatalt követően az elnökségi ülést berekesztette.

Jegyzőkönyv lezárva: 16 őra 30 perckor.

Budapest, 2015. szeptember 9.

A szoPTATÁsÉnr
MACYAR ECYESÜLET
13 ?omáz, Németh László u. 19.
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