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egyzőkönyv

amely készült A ,,Szoptatásért" Magyar Egyesület (székhely: 2030 Érd, Csongor u. 4., továbbiakban:
Egyesület) elnökségi ülésén.
Az ülés helyszíne: 2000 Szentendre, Kőzúzó u.24.
Az ülés időpontja: 2016. június 2.
Az ülés kezdete: 10 óra.
Jelen van:

-

Juhász lstvánné, elnök
Kovács Zsuzsanna, alelnök
Dr. Bangó Márta, alelnök

Tóth Evelin Annamária, tag, titkár
Dr. Egerland Mária, tag

Az elnök megnyitja az ülést.
Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Az elnök közli, hogy az elnökségi ülés összehívása szabályszerű volt.

Az elnök közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv
Máriát, aki a felkéréstelfogadja,

készül, és a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Dr. Egerland

Ezek után az elnök ismerteti a tervezett napirendet és kéri annak e|fogadását.

L,
2.
3.

napirendi pont: Tagfelvétel
napirendi pont: Költségtervezés
Egyéb kérdések, aktuális ügyek megbeszélése

Ll2ot6. (V!.2.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkülelfogadja a napirendi pontokat az ismertetekkel megegyezően,
Ezt követően az elnökség a napirendet a következők szerint tárgyalta meg;

1. napirendi pont: Tagfelvétel

A legutóbbi elnökségi ülés óta az alábbi személyek kértékfelvételüket az Egyesület tagjainak sorába:
Enczmanné Homor Márta, Dr. Farkas Eszter, Haászné Lovász Nóra, Misalekné Szavicskó Edina, Dr, Pernyei Dalma Katalin. A tagok felvételéről történő döntés az Alapszabály 2.j) pontja értelmében az elnÖkség hatáskörébe ta rtozik.

arról, hogy
NÓrát,
Haászné
Lovász
Esztert,
Farkas
Mártát,
Dr,
Homor
tagfelvételi kérelme alapján Enczmanné
Misalekné Szavicskó Edinát, Dr. Pernyei Dalma Katalint felveszi az egyesület tagjainak sorába.
Az elnökség egyhangúlag

-

5 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül - döntött

2l2ot6. (Vl.2.) elnökségi határozat: Az elnökség az Egyesület tagjai sorába fe|vette egyhangúlag -

5

igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül - tagfelvételi kérelme alapján Enczmanné Homor
Mártát, Dr. Farkas Esztert, Haászné Lovász Nórát, Misalekné Szavicskó Edinát, Dr. Pernyei Dalma Katalint. A tagság kezdő napja: 2016. június 3,

Feladat: az új tagok értesítése,a tagok bevezetése a tagi nyilvántartása.
Felelős: kovács zsuzsanna
Határidő: 2016. június 10.
2. napirendi pont: Költségtervezés
Az elnök fe|kéri Tóth Evelin Annamáriát, hogy röviden számoljon be az Egyesület pénzügyi helyzetéről.
TÓth Evelin elmondta, hogy 2015-ben a kiadásioldalon az éves bér költség összesen 2.040.072 Ft volt,
az oktató költség 1,.697 .926 Ft volt, a könyvelés 180.000 Ft, a telefon 89.458 Ft, az intern et 128.622 Ft,
a kiadványok kiadása 227,334 Ft, bank költség 95.809 Ft volt.

Az EgyesÜlet bevételei 2015-ben az oktatásbó l2.748.0oo Ft, tagdíjból: 365.0O0 Ft, cikk
113,000 Ft, adó I%-bőI 41,1,,620 Ft, adományből 4O7.929 Ft voltak.

+

kiadásijogból

Az elnökség egyetértett abban, hogy a költségeket csökkenteni, a bevételeket növelni szükséges.
Az elnökség a napirendi pontban nem hozott határozatot, tekintettel arra, hogy nem volt eldöntendő
kérdés.Az Elnök felkérte Tóth Evelin Annamáriát, hogy a következő elnökségi ülésre dolgozza ki a 20].6,
év költségtervét és tegyen javaslatot a költségek csökkentésére és a bevételek növelésére,
3. napirendi pont: Aktuális ügyek megbeszélése
Az egyik egyesületi tag által az elnökség tagjai részére 2016. május 22-én ,,Panasz és kezdeményezés"
tárgyban megküldött e-maillel kapcsolatban az elnökség úgy döntött, hogy azzal érdemben foglalkozik,
de a válasszal megvárják az elnökség cégjogi bejegyzését.

3l2OL6. (V!.2.) elnökségi határozat: Az elnökség 4 igen szavazattal, egy tartózkodással, ellenszavazat
nélkül eldöntötte, hogy a 2016. május 22-én ,,Panasz és kezdeményezés"tárgyú e-mailben foglalt felvetésre válaszolni kell.
Felelős: Dr. Egerland Mária és Kovács Zsuzsanna
Határidő:2016. június 30.
Az elnökség a továbbiakban a folyó ügyekkel kapcsolatban operatív megbeszélést folyatott, melyekben

határozathozatalra nem került sor.
Ezt követően az elnök az elnökségi ülést berekesztette.

Jegyzőkönyv

lezárva:

t2 őrakor.

Szentendre, 2016. június 2.
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