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. július 31. (hétfı) 18 óra
Helyszín: a Mevisz irodája (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal:
Koltai Péter (titkár),
Bence Orsolya (elnökségi tag),
Muntag Márton (elnökségi tag),
Osváth Szabolcs (elnökségi póttag).
Koltai Péter levezetı elnök
- megnyitja az ülést,
- köszönti a résztvevıket,
- felkéri Osváth Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére,
- felkéri Bence Orsolyát és Muntag Mártont a jegyzıkönyv hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Alapszabály XV. pontja 7. bekezdésének
„a.” szakasza szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Györe Dániel elnök és Visnyei Emıke elnökségi tag elıre jelezte
távolmaradását,
- bejelenti, hogy az elnök távolléte miatt (az Alapszabály XXIII. pontja 3. bekezdésének „g.” és
„h” szakasza szellemében) az ülésen ı elnököl,
- megállapítja, hogy (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. Meghalt a király - éljen a király!
Orsi: A Fıvárosi Bíróság 2006. június 15.-én kelt, a Meviszben 2006/13. számon iktatott és azóta
talán jogerıre emelkedett1 végzése értelmében Orsi képviseleti joga megszőnt, a Meviszt ezentúl
Dani képviseli, minden aláírandóval ıt kell keresni.
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Ez ügyben Galambos Ádám irodavezetıt valaki már elküldte a bíróságra, de aztán nem rajta múlott, hogy VIII. 29.-én
megjött a VII. 31.-ei keltezéső záradékkal ellátott, VII. 07.-én jogerıre emelkedett végzés. O. Sz.
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2. A honlap
Márton: Tekus András ígérete szerint a honlap éjfélig elkészül, különben egy egész Túró Rudi
kötbért fizet Mártonnak.2
Az elnökség megállapodik abban, hogy a honlapon fórum ne legyen (minden közérdekő információ
továbbra is a mevisz@primlista.hu levelezılistán menjen), de nyitva marad az a kérdés, hogy a
honlapért ki felel. (Ez azért fontos, mert egyszer majd a honlap fogja betölteni az Alapszabályban
gyakorta emlegetett „faliújság” szerepét.) Az elnökség egyetért abban, hogy a honlapot 2-3
ember legyen jogosult és képes frissíteni (ne kelljen minden frissítésnek Tekuson átmennie); de
ezt egyelıre nem firtatjuk.
3. Az Új Ének új kiadása
Orsi: Megtörtént, tele van velük a padlás (az iroda).
4. Új Bárka-pólók
Orsi: Elkészültek.
5. Bárka-pulcsik
Orsi: Azt a néhány példányt, ami volt (mert már mind gazdára talált), a pólókkal együtt rendelte.
Mivel sokan szeretnének még, ısszel célszerő volna igényfelmérést végezni, majd árajánlatot
kérni.
6. A gépjármőflotta - hardveres rész
Péter: Az IAR és a HEC ıszre halasztott javítgatására egyelıre nem kerül sor.
7. A gépjármőflotta - szoftveres rész
Szabolcs nem érti, ezért a többiek elmagyarázzák neki a Mevisz jármőveinek vezetésére vonatkozó
(korábban hozott) szabályokat:
Mindegyik autónak háromféle pilótája („sofırje”) lehet:
(1) Fıpilóta (jelenleg mindhárom autó esetében Koltai Péter és Tekus András), aki az autó
vezetésén túl jogosult másokat az autó vezetésére betanítani, mások autóvezetı-tudását
ellenırizni és mások állandó vagy ideiglenes meghatalmazását aláírni. A fıpilótákat az
elnökség bízza meg.
(2) Állandó meghatalmazással rendelkezı pilóta (nevüket a pilótalista tartalmazza).
(3) Ideiglenes meghatalmazással rendelkezı pilóta. (nevüket a pilótalista tartalmazza).
Az EME („pécsi kisbusz”) vezetését a pécsiek saját hatáskörben is intézhetik.
Tekintettel arra, hogy a „pilótalista” („kisbuszlista”, „sofırlista”) telefon mellett található példánya
már veszített az aktualitásából, az elnökség szükségesnek látja a pilótalista korszerősítését, majd
folyamatos frissítését.
Szabolcs kérdésére felelve Péter elmagyarázza a pilótalistára kerülés algoritmusát: „Jelenlegi
szokásjog rendszer úgy mőködik, hogy akirıl úgy érezzük, hogy be szeretnénk palizni, vagy akit
valaki beajáll, azt egy tavalyi elnökségi határozat alapján Tekus, vagy én, a többi kompetens
emberrel való elızetes elvi egyeztetés után kipróbáljuk próba vezetésre. Egy rövid kis út során
bemutatjuk az autó sajátosságait, és leelenırizzük a jelölt közlekedési képességeit, valamint
vezetésteknikai szintjét. Az eljárás sokszor egyénre szabott, pl ha valaki Páv I.el és
sofırgyakorlattal rendelkezik akkor ez gyakorlatban anyi is lehet: "itt a kocsi" Utánna pedig a
tapasztalatok alapján döntünk.”
(Szünet, közben Orsi és Péter tárgyal Mekota Ervinnel.)
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A honlap egy negyedkész változata másnap már megtekinthetı. O. Sz.
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8. Mihályfa
Péter: Szepesfalvi Ákos (kelenföldi presbiter) nem vállalta a mőszaki ellenır szerepét. Mekota
Ervin (Országos Egyházi Iroda) ajánlott egy mőszaki ellenır céget. Péter holnap telefonál nekik.
Elıször velük szerzıdünk és csak utánuk a kivitelezıkkel.
9. A múlt s a jövendı
Segítıs délutánt tartunk 2006. szeptember 9.-én szombaton délután (gyülekezı: 15 óra, kezdés: 16
óra) az Országos Egyházi Iroda 2. emeleti tárgyalójában (Ádám már elkérte); ezen kicsit
barátkozunk, megbeszéljük a nyár élményeit és tanulságait (de fényképnézegetést nem
rendezünk), megtervezzük a következı év programjait (ıszi tábortalálkozók, Bár-ka-rácsony,
Mevisz születésnap, segítıs hétvége február elején, passió, tavaszi tábortalálkozók, nyári
táborok; közben segítıtoborzás folyamatosan) és célszerően felelısöket is keresünk azokhoz.
Erre az alkalomra a táborvezetık hívják fel a segítıik figyelmét!
A következı elnökségit (amin néhány komoly határozatot is kell majd hozni) valamikor a segítıs
délután plussz-mínusz egy hetes környezetében tartjuk.
Irodatakarítás az ısszel nem lesz.
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- megköszöni a részvételt,
- majd az ülést berekeszti.
Ez a jegyzıkönyv három (3) számozott oldalból áll.
Budapest, 2006. július 31.

(aláírások)
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