MEVISZ
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
1085 Budapest Üllıi út 24.
Tel./Fax: 317-1671, 20/824-2047
E-mail: mevisz@vipmail.hu

Jegyzıkönyv
a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
elnökségi ülésérıl

Idıpont: 2006. május 22. (H) 18:00
Helyszín: a Mevisz irodája (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal:
Györe Dániel ((megválasztott) elnök),
Koltai Péter (titkár),
Bence Orsolya (elnökségi tag, Bárka-témafelelıs és leköszönı elnök),
Visnyei Emıke (elnökségi tag és Ladik-témafelelıs),
Muntag Márton (elnökségi tag);
Továbbá:
Molnár Gábor, Tekus András és Osváth Szabolcs.
Györe Dániel levezetı elnök
- az ülést megnyitja,
- köszönti a résztvevıket,
- rövid imát mond,
- felkéri Osváth Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére,
- felkéri Visnyei Emıkét és Muntag Mártont a jegyzıkönyv hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Alapszabály XV. pontja 7. bekezdésének
„a.” szakasza szerint) lett összehívva,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Alapszabály ugyanazon rendelkezése értelmében)
határozatképes.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg (zárójelben az elıterjesztı neve).
1. Az irodavezetı (Dani)
Friedrich Rebeka IV. 30.-án közös megegyezéssel elment. Június végéig szeretnénk kiírni a
pályázatot, júliusban és augusztusban lennének a meghallgatások, az új irodavezetı IX. 1.-jével
lépne be.
Tennivaló: az álláshirdetés megszövegezése. Intézi: Márton. Határidı: a következı elnökségi.
Ehhez kapcsolódik Tekus kérdése: ısztıl (az egyetem elvégzése után) kap-e állást a Mevisznél. Az
elnökség a kérdést - rövid tárgyalás után - elnapolja.
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2. Pályázatok. (Dani)
A GAS-nál (Gusztáv Adolf Segélyalap) pályáztunk. Ha nyerünk, 2007 végéig kapunk 8 millió
forintot Mihályfára és 5 millió forintot táborokra.
Ehhez kapcsolódik, hogy
- a Bárka-házból belátható idın belül nem lesz semmi (A Kıbányai helyzetet alapul véve ott nem
valószínő semmi fejlemény, más helyszínhez kevés a Váci úti lakás eladásából remélhetı
nagyjából 10 millió forint; tehát további pénzeszközök hiányában az ügy egyenlıre alszik.),
- Csorba Gábortól származó információ szerint az Országos Egyházi Iroda 2-3 éven belül új helyre
kerül, ahova mi már nem mehetünk (Az irodabérlet megszőnéséért cserébe ígéretünk van némi
lelépési pénzre.),
- ha addigra lesz valami Cserháti Péter kórházából, ott talán kapunk helyet.
3. Melléklet az Evangélikus Életben (Orsi)
Kész.
4. Melléklet a Hídban (Dani)
Oda két interjút készíttetünk Györe Balázzsal. Célszerően az egyik egy elnökségi taggal
(közfelkiáltás: Dani), a másik egy mozgássérülttel (közfelkiáltás: Muntag Vince) készül.
Intézi: Dani.
5. Nyári táboraink (Orsi)
Emlékeztetıül: a február 12.-ei pótközgyőlésen elfogadott költségvetés szerint minden „budapesti”
mozgássérülttábor 110 ezer forintot, minden bóbita- és vaktábor, továbbá a gyıri
mozgássérülttábor 55 ezer forintot kap.
6. Ladikos ügyek (Emıke)
Az önkormányzat ígért ingatlant, de amelyiket Emıkéék kérték, azt nem kapták meg.
Egy alapítványtól kapnak (utófinanszírozásos módszerrel) kettıszázezer forintot hátrányos helyzető
fiatalok táboroztatására, ebbıl evangélikusok és nem evangélikusok Szélrózsán való részvételét
fogják fizetni.
Ehhez (és a Ladik mőködéséhez) a Mevisz számláján belül elkülönített alszámla, továbbá a
számlaaláírói jogosultságok módosítása szükséges. Intézi: Orsi.
Emıke és Dani hamarosan egyeztetnek Fabiny Tamás püspökkel.
7. Az irodai ügyelet (Péter)
Úgy tőnik, megyeget. Az üzenetrögzítı lehallgatásához rendszeresítenek egy lapot, amire rá kell
írni, kinek milyen üzenetek szólnak. Az email-eket rögtön továbbítani kell az illetékesnek ehhez az ajtón lévı listáról az összes elnökségi tag és táborvezetı email-címét be kell gépelni a
vipmail-es felületre. Intézi:Gábor.
8. Az autók (Péter)
Az EME felújítása várhatóan 200-250 ezer forintba kerül. Intézi: Péterfia Csaba.
Ehhez kapcsolódik, hogy elıbb-utóbb valakinek le kell majd mennie Pécsre, ugyanis az EME
beosztásával és az elszámolásokkal (a pécsi alszámláról levett pénz bizonylatolásával)
hagyományosan gondok vannak (amint az a február 12.-ei pótközgyőlésen elhangzott pénztárosi
jelentésben is szerepelt).
9. A honlap (András)
Kutyául áll. Azért lesz belıle valami, András gépén András és Márton már sokmindent
elkészítettek.
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Ami problémásabb, az a domain-név: azt valaha valaki jóindulatúan lefoglalta, majd eltőnt, de a
szolgáltatónál a foglalást azóta is folyamatosan megújítja. A jelenlegi honlap módosításához
(frissítéséhez) így (közülünk) senkinek nincs hozzáférése. (Közbeszólás: nem lehetne-e esetleg a
lutheran.hu-n...? Közfelzúdulás: NEM!)
Ehhez kapcsolódik, hogy a honlap mellett tárhelyet is tervezünk bérelni bizalmas állományainknak,
illetve átirányítással (alliance) név@mevisz.hu jellegő email-címeink is lehetnek.
10. Szélrózsa (Orsi)
Rajtunk keresztül 25 páros (mozgássérült + személyes segítıje) jelentkezett. A részvételi díj
alapértelmezésben 5 napra hatezer forint. Az egyház a segítıknek a részvételt kifizeti (az
étkezéseket nem). A mozgássérülteknek az egyház semmit nem fizet [Mi sem, ugyanis a február
12.-ei pótközgyőlésen elfogadott költségvetés szerint a Szélrózsára 50 ezer forintot szánunk, ami
nagyjából a szállítás költsége; ráadásul a legtöbb mozgássérült a Szélrózsán kívül is jön
táborba.], de a párosok saját hatáskörben megfelezhetik a pénzt.
11. Az Új Ének új kiadása (Orsi)
Még Beki kért árajánlatot, ez faxon megérkezett: 3000 darab 1,2 millió forint plusz ÁFA. Mivel
(Péter információja) Csorba Pista bácsin kívül az illetékesek semmilyen formában nem akarnak
foglalkozni a dologgal, az Új éneket régi formában adjuk ki újra (vagyis nem foglalkozunk a Déli
Egyházkerület pályázatára beérkezett mővekkel). Intézi: Orsi.
12. Új Bárka-pólók készíttetése (Orsi)
Az ehhez szükséges 200 ezer forint 100 ezer forint pályázati pénzbıl és 100 ezer forint önrészbıl
jön össze. Intézi: Orsi.
13. A kassza helyzete (Péter)
A tervezhetı kiadásokkal (munkatársak, majdani irodavezetı, esetleges majdani másik alkalmazott,
autók biztosítása, EME javítása, IAR olajcseréje, táborok, telefonok, Új Ének, pólók) az év
végére 2,7 millió forint veszteségünk lesz. Ennek megfelelıen nem szabad meggondolatlanul
szórnunk a pénzt.
14. Átmenı pénzek 1. (Orsi)
Van-e a Mevisznek tennivalója avval a pénzzel, ami az elızı napi, egy mozgássérült barátunk
javára szervezett jótékonysági koncerten folyt be? Az elnökség rövid tanácskozás után
megállapítja, hogy ebbe remélhetıleg nem keveredtünk be.
15. Átmenı pénzek 2. (Péter)
Dorota és Andrea a saját táboruk számára szokták és szeretnék megtartani a pénzt, amit maguk
szereznek. Ez készpénz esetén nem probléma (a tábor elszámolásának adományrovatán
feltüntethetı és így az összegrıl adóigazolás is adható), de átutalás (és a pénznek az irodán
történı áthaladása) esetén gond.
Ehhez kapcsolódik, hogy ha minden táborvezetı a saját táborára költené a maga szerezte pénzt,
akkor az Orsi-Péter tábor kivételével a táborok nem kapnának pénzt a Mevisztıl.
Az elnökség határozatot nem hoz.
Az elnök
- az elnökség következı ülését 2006. június 12., hétfı este 18 órára a Mevisz irodájába
összehívja,
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- majd az ülést berekeszti.
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Ez a jegyzıkönyv négy (4) számozott oldalból áll.
Budapest, 2006. május 22.

(aláírások)
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