A Szoptatásért Magyar Egyesület elnökségi határozatainak könyve

Határozat Döntéshozatal
száma
időpontja
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Hatályos

Határozat szövege
Mellette

Ellene

Tartózkodott

3

-

-

1/2012

2012.12.01.

Az elnökség 2012. december 1-jei ülésén egyhangúlag megszavazta, hogy a banki
ügyintézéshez a korábbi két aláíró helyett egy önálló aláíró is elegendő.

2/2012

2012.12.01.

Az elnökség úgy határozott, hogy a következő év elején rendkívüli közgyűlést hív
össze azoknak az ügyeknek a rendezésére, amelyket a december elsejei közgyűlés
előtt nem sikerült előkészíteni, pl. az alapszabály módosításának megvitatására és
az arról való szavazásra.

3

-

-

5

-

-

2012.12.01.

1/2013

2013.01.18.

Az elnökség személyi ügyben hozott döntést.

2/2013

2013.01.29.

Az elnökség a tagfelvételi kérelmek alapján a következő tagok felvételéről döntött:
– Kollné Ilyés Annamária
– Mészáros Mária
– Rákóczi Anna
– Dr. Rudas Magdolna
– Schieszlné Zsedényi Beatrix
– Várszeginé Dr. Márkus Anita

5

-

-

Az elnökség a tagfelvételi kérelmek alapján a következő tagok felvételéről döntött:
– Bottyán Emese
– Csüllögné Nemes Bernadett

5

-

-

3/2013

2013.02.02.

2012.12.01.

2013.01.18.
2013.01.29.

2013.02.02.

4/2013

2013.03.14.

Tagfelvételi kérelme alapján az elnökség Dr. Nemes Katalin felvételéről döntött az
egyesület tagjainak sorába.

5

-

-

5/2013

2013.03.21.

Tagfelvételi kérelme alapján az elnökség Steklovits Adrienne felvételéről döntött
az egyesület tagjainak sorába.

5

-

-

2013.03.14.
2013.03.21.

1/16

A Szoptatásért Magyar Egyesület elnökségi határozatainak könyve

Határozat Döntéshozatal
száma
időpontja

Szavazatok

Hatályos

Határozat szövege
Mellette

Ellene

Tartózkodott

6/2013

2013.04.24.

Tagfelvételi kérelme alapján az elnökség Dr. Steinbach Réka felvételéről döntött az
egyesület tagjainak sorába.

5

-

-

2013.04.24.

7/2013

2013.06.05.

Az elnökség személyi ügyben hozott döntést.

5

-

-

2013.06.05.

8/2013

2013.06.17.

Tagfelvételi kérelme alapján az elnökség Gál Diána felvételéről döntött az
egyesület tagjainak sorába.

5

-

-

2013.06.17.

9/2013

2013.07.05.

Tagfelvételi kérelme alapján az elnökség egyhangúlag döntött Bressel-Klein
Annamária felvételéről az egyesület tagjainak sorába.

5

-

-

2013.07.05.

10/2013

2013.07.27.

Az egyesület vezetősége úgy döntött, hogy a Szoptatás Világhete kapcsán kiírt
pályázatra a biharkeresztesi védőnőktől beérkezett, különösen igényesen
összeállított pályaművet különdíjjal jutalmazza. A különdíj egy 40 000 Ft értékű
utalvány, ami egy személyt feljogosít arra, hogy ingyenesen részt vegyen az
egyesület 40 órás „Korszerű szoptatási ismeretek” tanfolyamán.

5

-

-

2013.07.27.

1/2014

2014.01.13.

Tagfelvételi kérelmük alapján az elnökség egyhangúlag döntött Makkné Kelemen
Zsófia, Simonné Szatmári Tünde és Tamásné Garay Mária felvételéről az egyesület
tagjainak sorába.

5

-

-

2014.01.13.

2/2014

2014.04.03.

Tagfelvételi kérelme alapján az elnökség Bocskai Zoltánné felvételéről döntött az
egyesület tagjainak sorába.

5

-

-

2014.04.03.

3/2014

2014.04.30.

Az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy Dr. Ádám Borbálát, Dr. Kovács
Juditot és Dr. Sarlai Katalint, akik az Egyesület alapító tagjai és sokáig elnökségi
tagjai is voltak, örökös tiszteletbeli elnökségi taggá választja. Az erről szóló
oklevél ünnepélyes átadására 2014. május 17-én, az I. Laktációs Konferencián
kerül majd sor.

5

-

-

2014.04.30.

2/16

A Szoptatásért Magyar Egyesület elnökségi határozatainak könyve

Határozat Döntéshozatal
száma
időpontja

Szavazatok

Hatályos

Határozat szövege
Mellette

Ellene

Tartózkodott

4/2014

2014.08.05.

Az elnökség rendkívüli közgyűlés összehívását határozta el. A közgyűlés
összehívásának oka, hogy a Fővárosi Törvényszék hiánypótlásra szólította fel az
egyesületet a közhasznú státusz megőrzése iránt benyújtott kérelmével
kapcsolatban. A hiánypótlás során az Alapszabály módosítására is szükség van, ami
a közgyűlés hatásköre – ez indokolja az összehívását. A rendkívüli közgyűlés
időpontja: 2014. augusztus 26. 16 óra. Helyszíne: 1115 Bp. Bartók Béla út 96.
Határozatképtelenség esetén az elnökség a közgyűlést 2014. augusztus 26. 16:30-ra
újra összehívja.

5

-

.

2014.08.05.

5/2014

2014.11.10.

Az elnökség a napirend ismertetését követően egyhangúlag – tartózkodás,
ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendi pontokat az ismertetekkel
megegyezően.

5

-

-

2014.11.10.

6/2014

2014.11.10.

Az elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elhatározta, hogy
tagfelvételi kérelmük alapján a következő személyeket felveszi az egyesület
tagjainak sorába:
Dr. Bangó Márta
Kovács Katalin
Bruncsák Anna
Dr. Körözsi- Tóth Ágnes
Csák Miléna
Munkácsi Miklósné
Dr. Egerland Mária
Pásztor Szidónia
Fekete Éva
Rákos Piroska
Ferencziné Baráth Zsuzsanna
Schimcsig Nóra
Dr. Kemenczeiné Szabó Andrea
Dr. Sztahovits Petra
Komenda Renáta
Takács Lilla
Kovács Edit
Vargyai Diána Ágota
Dr. Kovács Ildikó Ágnes

5

-

-

2014.11.10.
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7/2014

2014.11.10.

Az elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elhatározta, hogy
2014. november 28-án 9 órára rendkívüli, tisztújító közgyűlést hív össze az Uzsoki
utcai Kórház tanácstermébe, amelynek az elnökség által javasolt napirendje a
következő:
1. Az IBCLC laktációs szaktanácsadók magyarországi csoportja vezetőjének
megválasztása.
2. Az Egyesület elnökségének megválasztása.

5

-

-

2014.11.10.

1/2015

2015.01.16.

Az elnökség a napirend ismertetését követően egyhangúlag – tartózkodás,
ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendi pontokat az ismertetekkel
megegyezően.

3

-

-

2015.01.16.
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száma
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2/2015

2015.01.16.

Szavazatok

Hatályos

Határozat szövege
A „Szoptatásért” Magyar Egyesület elnöksége megvizsgálta a La Leche Liga
szoptatási tanácsadók jelentkezésének, képzésének és akkreditálásának feltételeit.
Ennek során úgy találta, hogy az LLL szoptatási tanácsadók elméleti és gyakorlati
képzése, valamint az akkreditáció feltételéül szabott személyi adottságok
megfelelnek az Egyesület önkéntes szoptatási segítő oklevelének megszerzéséhez
szükséges feltételeknek, sőt meghaladják azokat.
Ezért az Egyesület elnöksége úgy döntött, hogy az akkreditált LLL szoptatási
tanácsadók a megfelelő tanfolyamok elvégzése nélkül kérhetik az önkéntes
szoptatási segítő oklevél kiadását az Egyesület elnökségétől.
Az oklevél kiadásának feltételei
• Az LLL szoptatási tanácsadónak írásban kell kérelmeznie az önkéntes
szoptatási segítő oklevél kiadását.
• Igazolnia kell, hogy a La Leche League International LLL szoptatási
tanácsadóként (LLL Leader) akkreditálta.
• Az Egyesület elnöksége megtagadja az oklevél kiadását abban az esetben, ha
tudomására jut, hogy a kérelmező olyan fegyelmi vagy etikai vétséget követett
el, amely az Egyesület szabályaival vagy szellemiségével nem fér össze.
• A tájékozott döntés érdekében az Egyesület elnöksége információt kérhet a
La Leche League International-től vagy az LLL Magyarország Egyesülettől az
LLL szoptatási tanácsadóról.
A kiadott oklevél az LLL szoptatási tanácsadót az önkéntes szoptatási segítő
megnevezés viselésére jogosítja az oklevél megszerzésének feltételéül szabott
tanfolyamok elvégzése nélkül.
A határozat azokra a korábban akkreditált LLL szoptatási tanácsadókra is
vonatkozik, akik az önkéntes szoptatási segítőnek való jelentkezés idején már nem
aktív LLL szoptatási tanácsadók.

Mellette

Ellene

Tartózkodott

3

-

-

2015.01.16.
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2015.01.16.

Hatályos

Határozat szövege
Az elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elhatározta, hogy
tagfelvételi kérelmük alapján a következő személyeket felveszi az egyesület
tagjainak sorába:

Mellette

Ellene

Tartózkodott

3

-

-

2015.01.16.

Csoma-Bak Tímea
Godáné Kriskó Hajnalka
Lepesi-Benkő Réka
Orsovai Szilvia
Dr. Toma Gáborné
Dr. Veres Mónika
Wouters Krisztina
4/2015

2015.04.03.

Az elnökség a napirend ismertetését követően egyhangúlag – tartózkodás,
ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendi pontokat az ismertetekkel
megegyezően.

3

-

-

2015.04.03.

5/2015

2015.04.03.

Az elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elhatározta, hogy
2015. május 12-én 17 órára összehívja az éves, rendes közgyűlést az EduTrain
Stúdióba (Budapest, Bartók Béla út 96.). A közgyűlésnek az elnökség által javasolt
napirendje a következő:
1. Elnöki beszámoló
2. Pénzügyi beszámoló (Közhasznúsági jelentés)
3. Szakmai beszámoló
4. Etikai Bizottság megválasztása

3

-

-

2015.04.03.
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6/2015

2015.04.03.

Az elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elhatározta, hogy
tagfelvételi kérelmük alapján a következő személyeket felveszi az egyesület
tagjainak sorába:
Babcsányi Judit
Dr. Gyarmati Franciska Kata
Nagyné Antal Réka Márta

3

-

-

2015.04.03.

7/2015

2015.05.30.

Az elnökség a napirend ismertetését követően egyhangúlag – tartózkodás,
ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendi pontokat az ismertetekkel
megegyezően.

5

-

-

2015.05.30.

8/2015

2015.05.30.

A „Szoptatásért” Magyar Egyesület megalakulása óta alapvető feladatai egyikének
tekinti a szoptatás védelmét – többek között – azáltal, hogy figyelemmel kíséri „Az
anyatejet helyettesítő készítmények marketingjének nemzetközi kódexe”
rendelkezéseinek betartását, továbbá felemeli szavát a Kódex betartása mellett,
lépéseket tesz a szabályzat megismertetéséért és magyarországi törvénybe
iktatásáért.
Az elmúlt években – különösen az internet és a közösségi oldalak elterjedésével –
az anyatejet és szoptatást helyettesítő termékek marketingje minden korábbinál
szélesebb körűvé és agresszívabbá vált. Ezért az Egyesület elnöksége indokoltnak
látja, hogy a Kódexszel kapcsolatos tevékenységre nagyobb hangsúlyt helyezzen.
Ennek érdekében az elnökség azt a döntést hozta, hogy újra alakítja a KódexIBFAN Munkacsoportot.
A munkacsoport tagsága, feladatai és működése:
1. A munkacsoport tagjait az elnökség választja ki azok közül az egyesületi tagok
közül, akiket a feladatra alkalmasnak tart, és akik a feladatot vállalják.
2. A tagoknak az elnökség megbízást ad a munkacsoportban való részvételre.
3. A megbízás visszavonásig, vagy a tag lemondásáig érvényes.

5

-

-

2015.05.30.
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4. A munkacsoport vezetőjét az elnökség jelöli ki.
5. A munkacsoport feladatai:
a) a Kódexszel és a vonatkozó WHA határozatokkal kapcsolatos információk
összegyűjtése;
b) szakirodalom gyűjtése az anyatejet és szoptatást helyettesítő termékek
marketingjének hatásairól a szoptatásra;
c) magyar nyelvű tájékoztató anyagok kidolgozása szakemberek és a
nagyközönség számára a szoptatás védelméről és a Kódexről;
d) az elkészített tájékoztató anyagok közzététele az egyesület honlapján, illetve
lehetőség szerint nyomtatott formában történő terjesztése;
e) az anyatejet és szoptatást helyettesítő termékek marketingjének figyelemmel
kísérése, új marketing módszerek feltérképezése, a Kódex sértések dokumentálása,
rendszerezése;
f) évente jelentés készítése a Kódex hatálya alá tartozó termékek marketingjének
helyzetéről az Egyesület és az IBFAN számára;
g) megoldások és más szervezetekkel való együttműködési lehetőségek keresése a
Kódex törvényerőre emelésének érdekében;
Az Egyesület elnöksége a mai napon a következő egyesületi tagokat bízza meg a
munkacsoportban való részvétellel: Dr. Bangó Márta; Bressel-Klein Annamária;
Dr. Kovács Ildikó Ágnes; Dr. Kun Judit Gabriella; Sződy Judit; Toma Gáborné;
Tóth Evelyn
A munkacsoport vezetésével az elnökség Dr. Kun Judit Gabriellát bízza meg.
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9/2015

2015.05.30.

Az elnökség 2/2015. (I.16.) elnökségi határozat alapján Kovalikné Szabó Éva
vonatkozásában egyhangúlag, Juhász Istvánné, illetve Rózsa Ibolya
vonatkozásában 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett, elhatározta, hogy a
következő, akkreditált LLL szoptatási tanácsadók számára kiadja az önkéntes
szoptatási segítő oklevelet:
Kovalikné Szabó Éva
Juhász Istvánné
Rózsa Ibolya

4

-

1

2015.05.30.

10/2015

2015.09.09.

Az elnökség a napirend ismertetését követően egyhangúlag – tartózkodás,
ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendi pontokat az ismertetekkel
megegyezően.

4

-

-

2015.09.09.

11/2015

2015.09.09.

Az elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elhatározta, hogy
tagfelvételi kérelme alapján Gimesi Lindát felveszi az egyesület tagjainak sorába.

4

-

-

2015.09.09.

12/2015

2015.09.09

Az elnökség egyhangúlag elhatározta, hogy a 2/2015. (I.16.) elnökségi határozat
alapján, a következő, akkreditált LLL szoptatási tanácsadók számára kiadja az
önkéntes szoptatási segítő oklevelet:
Bruncsák Anna
Fialowski Alíz
Kovács Katalin

4

-

-

2015.09.09.

1/2016

2016.06.02.

Az elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja a
napirendi pontokat az ismertetekkel megegyezően.

5

-

-

2016.06.02.

2/2016

2016.06.02.

Az elnökség az Egyesület tagjai sorába felvette egyhangúlag – 5 igen szavazattal,
tartózkodás, ellen-szavazat nélkül – tagfelvételi kérelme alapján Enczmanné
Homor Mártát, Dr. Farkas Esztert, Haász-né Lovász Nórát, Misalekné Szavicskó
Edinát, Dr. Pernyei Dalma Katalint. A tagság kezdő napja: 2016. június 3.

5

-

-

2016.06.02.
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3/2016

2016.06.02.

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.

4

-

1

2016.06.02.

4/2016

2016.10.12.

Az elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja a
napirendi pontokat az ismertetekkel megegyezően.

4

-

-

2016.10.12.

5/2016

2016.10.12.

Az elnökség megerősítette a 2/2016 (VI.2.) sz. határozatában foglaltakat. Az
elnökség az Egyesület tagjai sorába felvette egyhangúlag – 4 igen szavazattal,
tartózkodás, ellenszavazat nélkül – tagfelvételi kérelme alapján Bodroghelyi
Mónikát, Gereczéné Czinege Ritát, Korok-nai Ildikót, Marsi-Molnár Barbarát,
Varga-Heier Krisztinát, akik tagságának kezdő napja: 2016. október 13.

4

-

.

2016.10.12.

6/2016

2016.10.12.

Az elnökség 3 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. október 31.

3

-

1

2016.10.12.

7/2016

2016.11.08.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja a
napirendi pontokat az ismertetekkel megegyezően.

4

-

-

2016.11.08.

8/2016

2016.11.08.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – támogatja az
alapszabály átfogó módosításának szükségességét ügyvéd bevonásával. Az ügyvédi
szerződést az elnök írja alá.

4

-

-

2016.11.08.
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Határozat szövege
Mellette

Ellene

Tartózkodott

9/2016

2016.11.08.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – támogatja a
könyvelői és a titkári szerződések felmondását ügyvéd bevonásával. Az ügyvédi
szerződést, valamint a felmondásokat az elnök írja alá.

4

.

.

2016.11.08.

1/2017

2017.01.10.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja a
napirendi pon-tokat az ismertetekkel megegyezően.

3

-

-

2017.01.10.

2/2017

2017.01.10.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja az
alapszabály módosítás tervezetét, amit a közgyűlés elé terjeszt.

3

-

-

2017.01.10.

3/2017

2017.01.10.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – határozott arról,
hogy 2017. január 31-re közgyűlést hív össze az egyesület székhelyére; a
határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlés időpontja: 2017.
február 4., Platánus Szálló.

3

-

-

2017.01.10.

4/2017

2017.01.10.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – a javasolja a közgyűlésnek, hogy az elnök feletti munkáltatói jogkörgyakorlásra, beleértve a munkaszerződés aláírására való jogot is, hatalmazza fel az idősebb alelnököt önálló
aláírási joggal.

3

-

-

2017.01.10.

5/2017

2017.01.10.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – a javasolja a közgyűlésnek, hogy az olyan szerződés megkötésének jóváhagyására, amelyet az
egye-sület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával
vagy ezek hozzátartozójával köt, hatalmazza fel az elnökséget. A szerződéseket az
elnök önállóan, az alelnökök együttesen, egy alelnök és egy elnökségi tag
együttesen vagy az elnök által meghatalmazott személyek együttesen írják alá. Az
elnökkel kötendő szerződést – kivéve a munkaszerződést – az alelnökök együttesen
vagy egy alelnök és egy elnökségi tag együttesen írják alá.

3

-

-

2017.01.10.
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6/2017

2017.01.10.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – a javasolja a közgyűlésnek, hogy a tagdíjat emelje meg a 2017. évtől kezdődően az IBCLC tagok
esetében 5000 Ft/év összegre, a nem IBCLC tagok esetében 3000 Ft/év összegre.

3

-

-

2017.01.10.

7/2017

2017.03.22.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja a
napirendi pontokat az ismertetekkel megegyezően.

3

-

-

2017.03.22.

8/2017

2017.03.22.

Az elnökség, tagfelvételi kérelme alapján, egyhangúlag – 3 igen szavazattal,
tartózkodás, ellenszavazat nélkül – felvette az Egyesület tagjainak sorába Dr. Bíró
Liliánát, Bóné Veronikát, Dlehány Zsuzsannát, Dr. Hegyi Esztert, Kiss-Kovács
Katalint, Dr. Kós Gábornét, Kutasné Dr. Somoskői Zsuzsannát, Dr. Ráczné Dr.
Mikó-Baráth Esztert, Riczu Józsefnét, Dr. Szőllős Krisztinát, akik tagságának
kezdő napja: 2017. március 23.

3

-

-

2017.03.22.

9/2017

2017.03.22.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – határozott arról,
hogy 2017. május 2-án 11 órára összehívja az éves, rendes közgyűlést a 1203
Budapest, Téglagyártó út 13/b IV. emelet 9. helyszínre; az esetleges
határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlés időpontja: 2017.
május 6. 10 óra, HelloAnyu Kávézó. A közgyűlés napirendje a következő:
1. Elnöki beszámoló
2. Pénzügyi beszámoló

3

-

-

2017.03.22.

10/2017

2017.05.02.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja a
napirendi pontokat az ismertetekkel megegyezően.

3

-

-

2017.05.02.

11/2017

2017.05.02.

Az elnökség, tagfelvételi kérelme alapján, egyhangúlag – 3 igen szavazattal,
tartózkodás, ellenszavazat nélkül – felvette az Egyesület tagjainak sorába Gebri
Andreát, Tamás Mónikát és Vitos Máriát, akik tagságának kezdő napja: 2017.
május 3.

3

-

-

2017.05.02.
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12/2017

2017.05.02.

Az elnökség a 2017. év második félévének oktatási terveként egyhangúan –
tartózkodás, ellenszavazat nélkül – 2 db 40 órás tanfolyam megszervezéséről
határozott.

3

-

-

2017.05.02.

13/2017

2017.05.02.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – határozott arról,
hogy a tagdíj pótbefizetésének határideje 2017. május 31. legyen.

3

-

-

2017.05.02.

14/2017

2017.05.02.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – határozott arról,
hogy megbízza Antal Norbert (Tertius Kft.) szervezet- és közösségfejlesztő
szakembert az egyesülettel kapcsolatos szervezetfejlesztési feladattal. Az erre
fordítható összeg maximum 200 000 Ft lehet.

3

-

-

2017.05.02.

15/2017

2017.06.26.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja a
napirendi pontokat az ismertetekkel megegyezően.

3

-

-

2017.06.26.

16/2017

2017.06.26.

Az elnökség, tagfelvételi kérelme alapján, egyhangúlag – 3 igen szavazattal,
tartózkodás, ellenszavazat nélkül – felvette az Egyesület tagjainak sorába Károlyi
Natáliát és Urbán Katalint, akik tagságának kezdő napja: 2017. június 27.

3

-

-

2017.06.26.

17/2017

2017.06.26.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – határozott arról,
hogy 2017. június 27. napjával az Egyesület felmondja azon egyesületi tagok
tagsági jogviszonyát, akik nem fizették be a 2017. évi tagdíjat és nyilatkoztak is
arról, hogy nem kívánnak az Egyesület tagjai lenni. A tagsági jogviszony
megszűnésének napja: 2017. június 27. napja. 2017. június 27-ével megszűnik az
egyesületi tagsági jogviszonya az alábbi személyeknek:
Bottyán Emese, Sárköziné Nagy Szilvia, Takács Lilla, Tőzsér Berta Mária.

3

-

-

2017.06.26.
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18/2017

2017.06.26.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – határozott arról,
hogy tudomásul veszi az SE és az SZME jelenlegi együttműködésének kereteit és
jóváhagyja az SZME elnökének az Oktatási Vezető Testületben (OVT) végzett
munkáját. Nyilatkozattételre az SE-vel fennálló kapcsolatban és az OVT-ben
egyesület elnöke jogosult. Az elnökség tudomásul veszi, hogy az OVT állandó
tagja dr. Várady Erzsébet, az SZME tagja.
Az elnökség tudomásul veszi, hogy az oklevél kiadással együtt járó felelősségeket
a Semmelweis Egyetem viseli, a szakfelelős az SE EKK Mentálhigiéné Intézet
Igazgatója. A képzés tartalmi elemeiért és adminisztratív megvalósításáért a szak
felelőse tartozik felelősséggel. Az oktatás megszervezése (különösen az oktatók
felkérése, szerződéskötés, szerződés megszüntetés) – az OVT egyeztetést követően
– minden esetben az SE feladata.
Az elnökség tudomásul veszi, hogy a Terepmunka tutoriális kíséréssel I. és II.
tárgyak oktatásához az SE-MHI felkérése alapján az SZME a terephely. Az SZME
feladata a tereptanárok kiválasztása, a megfelelő számú terephelyszín biztosítása, a
vonatkozó tereptanári szerződések megkötése, a tereptanári munka
honoráriumának kifizetése (az SE költségviselése mellett).

3

-

-

2017.06.26.

19/2017

2017.06.26.

Az elnökség 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül határozott
arról, hogy Juhász Istvánné oktatásszervezővel a munkaviszonyt – az
oktatásszervező saját kezdeményezésére – 2017. június 30. napjával megszünteti
közös megegyezéssel.

2

-

1

2017.06.26.

20/2017

2017.06.26.

Az elnökség 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül határozott
arról, hogy az elnököt megbízza 2017. december 31-ig tartó időszakra az oktatás
ügyeinek vitelére, az esetleges tanfolyamok és konferenciák előkészítésére. Az
elnök ezzel kapcsolatos költségei megtérítésére jogosult. A számlák kifizetéséről az
idősebbik alelnök dönt.

2

-

1

2017.06.26.
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21/2017

2017.10.09.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja a
napirendi pontokat az ismertetekkel megegyezően.

3

-

-

2017.10.09.

22/2017

2017.10.09.

Az elnökség, tagfelvételi kérelme alapján, egyhangúlag – 3 igen szavazattal,
tartózkodás, ellenszavazat nélkül – felvette az Egyesület tagjainak sorába
Afonyiné Kaló Tündét, aki tagságának kezdő napja: 2017. október 10.

3

-

-

2017.10.09.

23/2017

2017.10.09.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – határozott arról,
hogy a közgyűlés részére javasolja, hogy a tagdíj mértéke tagdíj nem-IBCLC tagok
részére 3500 Ft, IBCLC tagok részére 5500 Ft legyen
A közgyűlés időpontja: 2017.11.07.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2017.11.11.

3

-

-

2017.10.09.

24/2017

2017.10.09.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – határozott arról,
hogy a tagdíjak befizetéséről azokkal a tagokkal, akik ezt eddig nem tették meg,
egyeztetni szükséges.

3

-

-

2017.10.09.

25/2017

2017.10.09.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – határozott arról,
hogy az egyesület a 2017. év hátralévő részében nem tart 40 órás hosszúságú
oktatást.

3

-

-

2017.10.09.

26/2017

2017.10.09.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – határozott arról,
hogy az egyesület oktatási levelezőlistáját 2017. október 31. napjával lezárja.

3

-

-

2017.10.09.

27/2017

2017.10.09.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – határozott oktatási
tanácsadó munkacsoport létrehozásáról. A munkacsoport konkrét kérdéseiben (pl.
feladatok, hatáskör, tagok, működési szabályok), azok kidolgozását követően
határoz.

3

-

-

2017.10.09.
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1/2018

2018.02.14.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja a
napirendi pontokat az ismertetekkel megegyezően.

3

-

-

2018.02.14.

2/2018

2018.02.14

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – összehívja a
közgyűlést 2018. március 3. 10:30-ra, helyszíne: 1074 Budapest, Hársfa utca 21.
Határozatképtelenség esetére az elnökség 2018. március 9. 17:00 órára hívja össze
a közgyűlést, melynek helyszíne: Hello Anyu Kávézó (1077 Budapest, Csányi utca
7.).
A közgyűlés napirendje a következő:
1. Elnöki beszámoló
2. Az elnökség tagjainak megválasztása
3. Új tag választása a Felügyelő Bizottságba a lemondott tag helyett
4. Új tag választása az Etikai Bizottságba a lemondott tag helyett
5. Az egyesület székhelyének módosítása.
6. Az egyesület Alapszabályának módosítása a Felügyelő Bizottság
tagságában, továbbá az egyesület székhelyében beállott változások miatt.
7. Az egyesület Alapszabályának a módosításokat is tartalmazó, egységes
szerkezetbe foglalt szövegének elfogadása.

3

-

-

2018.02.14.
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