
Iegyzőkönyv
amely készült: A ,,§zoptatásért" Magyar Egyesület (székhely: 2013 Pomáz, Németh Lászlő u. l9,,

nyilvantartó bíróság: Fövárosi Törvényszék, nyilvántartási szám: 6650, a továbbiakban: ,,Egllesület")

elnökségi ülésén.

Időpont: 2015. január 16.

Helyszíni SE NET, 1089 Budapest, Nagyváradtér 4.

9:00 Az elnök megnyitja az elnökségi ülést.

Jelen van:

W. Ungváry Renáta, elnök

Dr. Kun Judit Gabriella, alelnök

Rózsa lbolya, alelnök

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

sa szabályszeni volt.

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

Juditot.

Ezek utan az elnök ismerteti atervezett napirendet és kéri annak elfogadását.

1. napirendi pont: AzLLL szoptaási tanácsadók önkéntes szoptaási segítőként való elismerése

2. napire.ndi pont: Tagfelvétel

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

Csonla-Bak Tímea

Godáné Kriskó Hajnalka

Lepesi-Benkő Réka

orsovai szilvia

Dr. Toma Gáborné

Dr. Veres Mónika

|V'outers Krisztina

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

11201,5. (I.16.) sz. elnökségi batározat: Az elnökség a napirend ismertetését követően egyhangú-

lag - tartőzkodás, ellenszavazat nélkül - elfogadta a napirendi pontokat az ismertetekkel meg-

egyezően.



Eá követóen az elnökség a napirendet a következók szerint tárgyalta meg:

1. napirendi pg{rt: AzLLL szoptatási tanácsadók önkéntes szoptatási segítőként való elismerése

2 l20I5. (I.1 6.) elnökségi határozat

A ,,Szoptatásért" Magyar Egyesület elnöksége megvizsgálta aLa Leche Liga szoptatási tanács-

adók jelentkezésének, képzésének és akkreditálásának feltételeit. Ennek során úgy találta, hogy

azLLL szoptatási tanácsadók elméleti és gyakorlati képzése, valamint az akkreditáció feltételé_

ül szabott személyi adottságok megfelelnek az Egyesület önkéntes szoptatási segítő oklevelének

megszerzéséhez szükséges feltételekneko sőt meghaladják azokat.

Ezért az Egyesület elnöksége úgy döntötto 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

o Az LLL szoptatási tanácsadónak írásban kell kérelmeznie az önkéntes szoptatrási segítő

oklevél kiadását.

r Igazolnia kell, hogy a La Leche League International LLL szoptatási tanácsadóként (LLL
Leader) akkreditálta.

o 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.

o A tájékozott döntés érdekében az Egyesület elnöksége információt kérhet a La Leche Le_

ague International-től yagy az LLL Magyarország Egyesülettől azLLL szoptatási tanács_

adóról.

A kiadott oklevél azLLL szoptatási tanácsadót az önkéntes szoptatási segítő megnevezés viselé-

sére jogosítja az oklevél megszerzésének feltételéüt szabott tanfolyamok elvégzése nélküI.

Ahatározat azokra a korábban akkreditált LLL szoptatási tanácsadókra is vonatkozik, akik az

önkéntes szoptatási segítőnek való jetentkezés idején már nem aktív LLL szoptatási tanácsadók.
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2. nanirendi nont:

Tagfelvétel

312015. (I.16.). sz. elnökségi határozatz

nélkül - elhatározta, hogy tagfelvételi

egyesület tagiainak sorába:

Csoma-Bak Tímea

Godáné Kriskó Hajnalka

Lepesi-Benkő Réka

orsovai szilvia

Az elnökség egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat

kérelmük alapján a következő személyeket felveszi az

Dr. Toma Gáborné

Dr. Veres Mónika

wouters krisztina

Az elnök a határozathozatalí követőerr az elnökségi ülést berekesztette.

Jegyzőkönyy lezárva:9 óra 30 perckor,

Budapest, 20 l 5, január 1 6.


