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. június 20. (K) 18:00
Helyszín: a Mevisz irodája (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal:
Györe Dániel ((megválasztott) elnök),
Bence Orsolya (elnökségi tag és leköszönı elnök),
Koltai Péter (titkár),
Visnyei Emıke (elnökségi tag),
Osváth Szabolcs (elnökségi póttag),
Továbbá: Udvardi Andrea.
Györe Dániel levezetı elnök
- megnyitja az ülést,
- köszönti a résztvevıket,
- rövid imát mond,
- felkéri Osváth Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére,
- felkéri Visnyei Emıkét és Udvardi Andreát a jegyzıkönyv hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Alapszabály XV. pontja 7. bekezdésének
„a.” szakasza szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Muntag Márton elnökségi tag elıre jelezte távolmaradását,
- megállapítja, hogy ezért (az Alapszabály XV. pontja 7. bekezdésének „b.” szakasza szerint)
Osváth Szabolcs elsı póttag az ülésen szavazati joggal rendelkezik,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Alapszabály XV. pontja 7. bekezdésének „a.” szakasza
értelmében) határozatképes.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg.
1. Az irodavezetı
Andrea elmondja, hogy Tari Zsuzsinak egy (de akár kettı is) mővelıdésszervezı végzettségő
ismerıse szeptembertıl munkát keres.
Dani ismerteti a kialakult helyzetet. Emıke és ı tegnap beszéltek Ádámmal. Szimpatikusnak
találták, Gödöllın is jókat mondtak róla. Volt már fıállása is a Teológia (Evangélikus
Hittudományi Egyetem) mellett, de ısztıl várhatóan heti 3 délelıttöt tölt majd a Teológián és 2-t
nálunk.
Orsi emlékezteti a jelenlévıket (az elnökség új tagjainak szempontjából: elmondja), hogy a beajánló
személy nem felelıs az általa javasolt emberért. Az elnökség megemlékezik ugyanakkor az
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Alapszabály XXIII. pontja 3. bekezdésének „a.” szakaszáról, mely szerint „a titkár feladata és
hatásköre: irányítja az adminisztratív és szervezési ügyeket”.
Mindezek részletes átbeszélése után az elnökség (5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül) a következı határozatot hozza:
2006. június 26.-ától (hétfı) 2006. szeptember 15.-éig (péntek) határozott idejő szerzıdéssel
irodavezetınek alkalmazzuk Galambos Ádámot. A teljes idıtartam próbaidı. Ádám munkaideje
heti 40 (negyven) óra, munkabére bruttó 100.000 (százezer) forint. A munkaidı effektív beosztása
tekintetében a Meviszt a titkár képviseli. Szeptemberben - az addigi tapasztalatok alapján – új
határozatot hozunk, melyben döntünk az irodavezetıi állás további betöltésérıl, illetve
újrafogalmazzuk az alkalmazás szabályait; de ha nincs kifogásunk Ádám munkája ellen, akkor
addig nem adunk fel álláshirdetést. A 2006. június 12.-ei elnökségi határozat evvel ellentétes
rendelkezései hatályukat vesztik.
Beki belépıkártyáját és 4 kulcsát Szabolcs átadja Orsinak; aki jövı hétfın fogadja Ádámot, és
munkára bocsátja. A jelenlévık tippeket adnak Orsinak, hogy miféle feladatokkal kezdjenek.
2. Felhatalmazás
Az elnökség Péter elıterjesztésére (5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a
következı határozatot hozza:
Tekintve, hogy az új elnök képviseleti jogának bírósági bejegyzése még nem történt meg,
felhatalmazást kap a titkár, hogy a Mevisz nevében aláírja (1) Galambos Ádám
munkaszerzıdését és (2) a Pannonnal kötendı szerzıdést.
Az elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- megköszöni a részvételt,
- majd az ülést berekeszti.
Ez a jegyzıkönyv kettı (2) számozott oldalból áll.
Budapest, 2006. június 20.

(aláírások)
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