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Jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
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Időpont: 2006. január 16. 18 óra
Helyszín: 1122. Budapest, Városmajor u. 20.
Jelenlét:
Bence Orsolya, elnök
Szász Gizella, elnökségi rendes tag
Csepregi Sári, elnökségi póttag
Pawerowá Dorota, elnökségi póttag
valamint:
Ferencz László
Friedrich Rebeka
Osváth Szabolcs
Muntag Márton
Udvardi Andrea
Tekus András
Koltai Péter
Bence Orsolya az ülést megnyitja, köszönti a jelenlévőket.
Felkéri Koltai Pétert a jegyzőkönyv vezetésére.
Bejelenti: az alapszabály XV. pont 7. bekezdés b. alpontja értelmében, Szabó Judit
titkár, Pető Judit és Vladika Zsófia elnökségi rendes tagok igazoltan maradtak távol.
Ezért őket Csepregi Sári és Pawerowá Dorota póttagok helyettesítik a
határozathozatalokban. Megállapítja az elnökség határozatképes.
Beszámol, hogy a MEVISZ Budapest, X. ker. Doba u. 7. sz. alatti lakás inatlanjára
vevő jelentkezett. Az elnökség megtárgyalja a vevő ajánlatát, és kialakítja az eladás
feltételeit. Egyhangúlag elfogadja, hogy a felkínált 5. 200. 000Ft-os vételárat
elfogadja, amiből 5 % foglalót és 5 % előleget a szerződés kötéskor kell a vevőnek
készpénzben kifizetnie, valamint a vevőnek a szerződéskötéstől számítva 6 hónapon
belül kell a teljes vételárat ki kell fizetnie az ingatlan megvásárlásához.
Beszámol, Friedrich Rebeka irodavezető próbaidőben végzet munkájáról. Az elnökség
egyhangúlag elfogadja, hogy Friedrich Rebekát irodavezetői munkakörében a
MEVISZ tovább foglalkoztatja.
Bejelenti, hogy Rusznák Emese, MEVISZ-Bárka tag szülei felajánlották a
tulajdonukban lévő Ford Transit 85 típusú kisbuszuk eladását a MEVISZ számára 1Ft
jelképes összegért. Az elnökség megtárgyalja a vásárlás feltételeit, majd egyhangúlag
elfogadja az ajánlatot, és megbízza Bence Orsolyát a vásárlás lebonyolításával.
Pawerowá Dorota beszámol a Budapest XIII. ker. Váci út 44. sz. II. em. 2. alatti
lakásban működő bárka közösség életéről, a társasház lakóközösségével való
problémákról. Az elnökség tárgyalja a helyzetet és egyhangúlag elhatározza, hogy a
lakók részére bárka közösség elveiről a lakás felhasználási céljairól bemutató anyagot
készít, amelyet a társasház összes lakójának eljuttat. A feladat elvégzésével megbízza
Friedrich Rebeka irodavezetőt.
beszámol a Bárka-ház kőbányai terveinek jelenlegi állásáról. Az elnökség
egyhangúlag elhatározza, felajánlja a MEVISZ a Köbányai Evangélikus
Egyházközségnek, hogy az eddigi tervek elkészíttetéséből a MEVISZ-re eső rész
összegét megtéríti a gyülekezetnek. Az ajánlat továbbításával Csepregi Sárit bízza
meg.
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Az elnökség megtárgyalja, és egyhangúlag elfogadva kitűzi a MEVISZ 2006. évi
11.
rendes tisztújító közgyűlésének időpontját 2006. február 12. vasárnap 14 órai
kezdettel, pótközgyűlés ugyanaz nap 15 órai kezdettel, Budavári gyülekezeti
hittanterembe, 1014. Budapest, Táncsics M. u. 28.
Napirend:
- 2005. éves beszámolók
- 2005. éves zárszámadás elfogadása
- 2005. éves közhasznúsági jelentés elfogadása
- 2006. éves költségvetés elfogadása
- tisztújítás
- egyéb
12.
bejelenti Visnyei Emőke Ifjúság-missziós munkatervében a MEVISZ-szel való
együttműködési szándékát. Az elnökség megtárgyalja és egyhangúlag elhatározza,
hogy a tervről további megbeszéléseket tart, egy esetleges Ifjúsági missziós
szakcsoport alakításáról.
13.
beszámol az aktuális Bárka-programok alakulásáról, mozgássérültek passiójátéka
előkészületeiről, és segítő hétvége terveiről.
14.
Koltai Péter bejelenti, Csorba Gábor 50. 000Ft támogatást kér a 2006. tavaszán
rendezendő MEVISZ családos találkozó támogatására. Az elnökség egyhangúlag
megszavazza a kért összegű támogatást.
15.
A jegyzőkönyv 15 számozott pontból és 2 számozott oldalból áll.
Budapest, 2006. január 16.

Koltai Péter
jegyzőkönyvvezető

Csepregi Sára

Bence Orsolya,
elnök
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