Jegyzőkönyv
amely készült A ,,Szoptatásértoo Magyar Egyesület (székhely: 2030Etd, Csongor u. 4., továbbiakban: Egyesület) elnökségi ülésén.

Az ülés helyszíne: 1037 Budapest, Toboz u.22.
Az ülés időpontja: 2016. október
Az ülés kezdete:

12.

15 óra,

Jelen van:

-

Juhász Istvánné, elnök
Kovács Zsuzsanna. alelnök
Dr, Bangó Márta, alelnök
Dr, Egerland Maria, tag

Az elnök megnyitja az ülést,
Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Az elnök közli, hogy az elnökségi ülés összehivása szabályszení volt.

Az elnök közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül, és a jegyzőkönyv vezetésérefelkéri Dr.
Egerland Máriát, aki a felkérést elfogadja.

Ezek után az elnök ismerteti atewezett napirendet és kéri annak elfogadását.

1.

2.

napirendi pont: Tagfelvétel
Egyebek, aktuális napi ügyek megbeszélése

4l20t6. (X.12.) sz. elnökségihatározat: Az elnökség egyhangúlag-tartózkodás, ellenszavazat
nélkül - elfogadja a napirendi pontokat az ismertetekkel megegyezően.
Ezt követően az elnökség a napirendet a következők szerint tárgyaltameg
1.

napirendi pont: Tagfelvétel

A.2016.06.02-i elnökségi ülésen az Elnökség döntött a212016. (VI.2.) elnökségi határozattal
Enczmanné Homor Márta, Pernyei Dalma, Misalekné Szavicskó Edina, Haászné Lovász Nóra
és Farkas Eszter felvételéről az Egyesület tagiainak sorába 2016.június 3. napjával.

A legutóbbi elnökségi ülés óta az alábbi személyek kértékfelvételüket az Egyesület tagjainak
sorába: Bodroghelyi Mónika, Gereczéné Czínege Rita, Koroknai Ildikó, Marsi-Molnár Barbara,
Varga-Heier Krisztina. A tagok felvételérőltörténő döntés az Alapszabály 2j) pontja értelmé-

ben az elnöksé g hatásköréb e

lartoztk

Az elnökség egyhangúlag- 4 igen szavazattal,tartőzkodás, el|enszavazat nélkül - döntött arról,
hogy megerősíti a 212016 (VI.2.) sz, határozatában foglaltakat, valamit tagfelvételi kérelme
alapján Bodroghelyi Mónikát, Gereczéné Czinege Ritát, Koroknai Ildikót, Marsi-Molnar Barbarát, Varga-Heier Krisztinát felveszi az Egyesület tagjainak sorába.

í.

Az elnökség megerősítette a 212016 (VI.2.) sz.hatérozatában foglaltakat. Az elnökségazEgyesület tagjai sorába felvette egyhangúlag - 4 igen szayazattal,tartőzkodás, ellenszavazat nélkül - tagfelvételi kérelme alapjan Bodroghelyi Mónikát,
Gerec,zéné Czinege Ritát, Koroknai Ildikót, Marsi-Molnar Barbarát, Yarga-Heier Krisztinát,
512016. (X.12.) elnökségi határozatz

akiktagságanakkezdő

napja: 2016. október 13.

Feladat: az új tagok értesítése,a tagok bevezetése atagi nyilvántaftása.
Felelős

:

Kovács Zsuzsanna

Határidő: 2016. október 20.
2. napirendi pont:

Aktuális ügyek megbeszélése

Az egyik egyesületi tag által az elnökség tagjai tészére2016. május 22-én ,,Palasz
ményezés"targyban megküldött e-maillel kapcsolatban az elnökség úgy döntött,
demben válaszol,

és kezde-

hogy ana ér-

elnökségi határozat: Az elnökség 3 igen szavazattal, egy tartőzkodással, ellenszavazat nélkül eldöntötte, hogy a 2016. május 22-én,,Panasz és kezdeményezés" targyu emailben foglalt felvetésre válaszolni kell.
612016, (X.12.)

Felelős: Dr. Egerland Mária és Kovács Zsuzsaltrn
Hataridő: 2016. október 31.

Az elnökség a továbbiakban a folyó ügyekkel kapcsolatban operatív megbeszélést folyatott,
melyekben határ o zathozatalr a nem került sor.

Ezt követően az elnök az elnökségi ülést berekesztette.
Jegyzőkönyv lezáwa: 17 órakor.
Budapest, 2016. október 12.
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