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. augusztus 30. (szerda) 17 óra
Helyszín: a Mevisz irodája (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal:
Koltai Péter (titkár, a továbbiakban KP),
Bence Orsolya (elnökségi tag, a továbbiakban BO),
Visnyei Emıke (elnökségi tag, a továbbiakban VE),
Muntag Márton (elnökségi tag, a továbbiakban MM),
Osváth Szabolcs (elnökségi póttag, a továbbiakban OSz).
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 elıre jelezte távolmaradását (mellékelve a kinyomtatott
levél, amit küldött),
- 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 a felgyülemlett elintéznivalók közül – a rendelkezésre álló idı szőkössége miatt –
leginkább csak a kemenesmihályfai építkezés ügyét [1. napirendi pont] tárgyalja meg, nagyjából
az alábbiak szerint:
A jelenlévık elolvassák Dani levelét.
KP: [A] Olyan gyorsan (ahogy Dani szeretne) nem lehet haladni, a részletes szerzıdés még sehol
sincs. Van egy csomó kérdésem is, amit fel kéne tenni a mőszaki ellenırnek: Hogyan zajlik egy
átadás-átvétel, egy szakhatósági engedélyezés, hány fordulóból áll, intézi-e a kivitelezı? Lehet-e
a tervezett gipszkarton falakra kapaszkodókat tenni vagy téglafalak kellenek? Merre lejt majd a
padló a zuhanyozóban és ki fizeti ki a javítást, ha rossz irányba (ti. a küszöb alatt kifolyik a víz)
lejt? Úgy épül-e a szennyvízcsı, hogy most az emésztıbe (a ház mögé) vezet, de ha – egyszer –
csatornázva lesz az utca, akkor ház alatti építés nélkül a ház elé vezethetı? Ki intézi a
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közmőrákötést, a gáz- és villanyszerelést; bírja-e majd a villanyhálózat az ifjúsági szállásokon
várható igénybevételt? Megfelelı-e az érintésvédelmi földelés? Lesz-e térvilágítás az udvaron?
Hogy tudjuk elintézni, hogy a küszöbök tolókocsival járhatók legyenek? Mi a helyzet a rámpával,
a nyílászárókkal; mi lesz, ha hıhíd lesz?
BO: Tehát el kell beszélgetni Eredics Norberttel (a mőszaki ellenırrel), még a szerzıdéskötés elıtt.
[B] A rámpa miatt szólni kell Hajdúnak is (Hajdú István és felesége Kiss Beatrix, a tervezık).
Elıkerül egy négylépéses ütemterv, a jelenlévık ezt is átolvassák.
KP: Lassúak vagyunk (ha Dani nem ér rá, akkor áll a dolog) és pénz sincs (a Minisztérium még a
támogatási szerzıdést sem küldte).
[C] BO felhívja telefonon Mekota Ervint (az egyház fıépítészét), de ı most nem ér rá.
BO: Mi van a gesztenyefával és a gázcsövekkel?
KP: Új tervek kellenek, de azt Hajdú megcsinálja.
BO felhívja telefonon Hajdú Istvánt.
BO: Azt mondta, hogy a rámpát megtervezi (úgy, hogy ne kelljen amiatt kivágni a gesztenyefát), de
a csövekhez gáztervezıvel kell közmőterv. [D]
MM: Sürgıs, hogy valaki beszéljen Erediccsel?
KP: Eléggé, avval kéne kezdeni. Én beszélek vele, ha valaki egyeztet vele idıpontot IX. 8.-án
reggelre.
BO: Esetleg hívjuk fel egy elnökségire?
KP: Nem kell.
BO: Mi van a mőszaki ellenır szerzıdésében?
KP: Az a kettınk közti jogviszonyról szól. Bele kell írni a céges adatokat.
BO: Ezt jó lenne, ha nem a Dani csinálná.
MM: Mit is?
KP: A kipontozott szerzıdésbe kell beírni például a részesedését (konkrét összeg vagy százalék,
meg hogy minek a hány százaléka). [E]
BO: Mit válaszoljunk Dani 2. kérdésére?
KP: Ne egyedül Dani (vagy bárki más) döntsön.
Az elnökség Dani 2. javaslatát („Feljogosítjuk Györe Dánielt, a Mevisz elnökét, hogy a
kemenesmihályfai építkezéssel kapcsolatos ügyekben eljárjon és ott a Meviszt képviselje.”) 1
„igen”-szavazattal (OSz), 4 „nem” szavazattal (KP, BO, VE, MM), tartózkodás nélkül nem
fogadja el.
BO: Te miért így szavaztál?
OSz: Mert én az egyszemélyi felelısség híve vagyok.
BO: De mi pont nem azt akarjuk, hogy egyszemélyi felelıs legyen. Túl nagy a munka.
KP: Én mindenképpen szeretnék beleszólni a dolgokba.
MM: Az már régen rossz, ha felelısöket keresünk.
KP: Dani (aki ismeri) beszéljen a mőszaki ellenırrel, hogy tud-e a jövı csütörtökön 18 óra után
vagy pénteken délig velem beszélni.
[F]
OSz: Mit válaszolunk Dani 1. felvetésére („Egyetértünk azzal, hogy Pozsonyi Mihály építtetı
végezze el a kemenesmihályfai felújítást.”)? Azt, hogy most nem [G]?
Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
[2. napirendi pont] Az elnökség tagjai megállapodnak abban, hogy a következı elnökségi ülés 2006.
szeptember 5.-én (kedden) legyen.
[3. napirendi pont]
MM: Szeretném, ha határozat rendelkeznék arról, hogy hirdetést adunk fel az irodavezetıi állásra.
OSz bıszen bólogat, majd (18:30) elmegy, a jegyzıkönyv vezetését átadja MM-nak.
Az elnökség határoz, hogy meghirdetjük az irodavezetıi állást az alábbi fórumokon:
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-evélet,
-nonprofit.hu,
-fraternet levlista.
A hirdetés szövege megegyezik a nyár elején eldöntöttel, kivéve, hogy nincs határidı a pályázat
beadására, illetve a belépés "azonnali". A betanítás kérdése még nem megoldott. [H]
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 és egy mellékletbıl áll.
Budapest, 2006. augusztus 30.

(aláírások)
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