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. szeptember 5. (K) 17:00
Helyszín: a Mevisz irodája (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal:
Györe Dániel (elnök), Koltai Péter (titkár), Bence Orsolya, Visnyei Emıke, Muntag
Márton (elnökségi tagok);
Továbbá: Osváth Szabolcs (elnökségi póttag), és Tekus András.
Györe Dániel levezetı elnök
- megnyitja az ülést,
- köszönti a résztvevıket,
- rövid imát mond,
- felkéri Osváth Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére,
- felkéri Bence Orsolyát és Visnyei Emıkét 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 XV. pontja 7. bekezdésének „a.” szakasza
értelmében) határozatképes.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg (zárójelben az elıterjesztı neve).
1. A pilótákról (Szabolcs)
A nyári tapasztalatok alapján szükséges a pilótalista frissítése. A pilótalistára kerülés rendjén az
elnökség nem változtat, marad az eddigi eljárás (próbaút az egyik fıpilótával, akinek a
javaslatára az elnökség határozattal módosítja a pilótalistát). Az elnökség és a fıpilóták
megtárgyalják a tervezetet, majd az elnökség egyhangúlag elfogadja a melléklet szerinti
pilótalistát, egyúttal hatályon kívül helyezi a pilótalista szövegét megállapító korábbi
rendelkezéseket.
Pillanatnyilag úgy tőnik, hogy – az autók számához képest – alacsony a hadra fogható pilóták
száma. A cél az, hogy az ellátásbiztonság növekedjék (több pilótánk legyen), de a
forgalombiztonság ne csökkenjen (csak megbízható ember vezessen). Ez a jelenlegi
algoritmussal nem megoldható; lehetıséget kell tehát adni arra, hogy megbízhatónak tőnı, de
nem kellıen rutinos emberek némi gyakorlással hozzászokhassanak az egyes jármővekhez.
Ennek elısegítésére az elnökség egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

1

Pilótajelöltté fıpilóta nevezhet ki valakit (ehhez belátása szerint próbavezetést végeztethet a
pilótajelölt-jelölttel). A pilótajelölt csak vizsgázott (a pilótalistán szereplı) pilóta navigálásával
(engedélyével, felügyeletével és felelısségére) vezethet.
A napirendi pont tárgyalása során felmerült gondolatok:
Péter: Az emberek elérhetıségei legyenek rajta a listán, hiszen az úgyis praktikus okokból kell
(intézi: Szabolcs).
Péter: Az ideiglenes és a végleges engedélyesek is szerepeljenek rajta.
Péter: Szerintetek kiket lehetne még bepalizni pilótának?
Errıl célszerően a szombati segítıs délutánon ejtünk majd szót.
András: Bizonyos emberek a Marcziról (gy. k. Mozgássérültek Állami Intézete, 1022 Budapest,
Marczibányi tér 3.) is elvihetik / a Marczin ott hagyhatják az autókat; mások esetében –
tapasztalatok szerint – csak „kézbıl kézbe” szabad engedni.
András: Lehetne feketelista is.
András: Az IAR újabban nem mehet a Marczira.
Hosszútávú elhelyezésként felmerül a Kékgolyó utcai evangélikus templom udvara (megkérdezi:
Szabolcs), a kulcstartás Tekus-Szászéknál lehetne a Városmajor utca 20.-ban.
Dani: A táborok elıtt és után tankoljuk tele az autókat. (Az üres benzintartály miatt Cserháti Péter
többeknek panaszkodott.)
Dani: Jól jönnének szivargyújtós pumpák az autókba (intézi: Tekus).
2. A honlap (András és Márton)
Két napja Mártonnak is van hozzáférése a honlaphoz, ez a történet tehát megoldódott.
PR-okokból lesz 50 név@mevisz.hu jellegő emailcím is, a trivialitásokon (iroda, honlapszerkesztı)
túl ki kapja? Elnökség tagjai, táborvezetık, ki még? Analógia: a Meviszen keresztül lutyimobilt
azok kapnak, akik csinálnak is valamit (ide nem értve, ha valaki a „barátaival együtt nyaral”).
3. Mihályfa (Dani)
Ami munkát a mőszaki ellenır ellenjegyez, azt kifizetjük, levonva 10-15 %-ot tartaléknak. A
tervekben változások vannak.
Ismerteti azokat s az elnökség hosszasan tárgyal a témáról. A továbbiakban Péter el fogja kérni a
papírokat Imitıl, Dani tartja a kapcsolatot Mekotával és intézkednek; rendkívüli elnökségi ülésre
vagy döntésre csak valami drámai fordulat esetén van szükség. (Heves bólogatás.)
4. Az irodavezetı
Márton a nonprofit.hu-ra feladta a hirdetést, az EvÉlethez elküldte (nem biztos, hogy ezen a héten
megjelenik, a honlapra feltette (http://www.mevisz.hu/hirek.html), és a fraternet-mindenki listára
ezt a linket elküldte (miszerint ez egy irodavezetıi állás hirdetése).
Eddig 17 pályázat érkezett, kinyomtatva a munkaügyi akta sárga dossziéjában találhatóak.
Mivel Danit lefoglalja Mihályfa, az állásinterjúkat Orsi és Emıke bonyolítják le a jövı héttıl, de
más is beülhet melléjük. Addig olvasgatjuk a pályázatokat, hogy eldönthessük, kit érdemes
egyáltalán behívni.
A fizetésajánlatunk változatlanul bruttó százezer (100.000) forint, plussz pályázat írásakor illetve
elszámolásakor a pályázaton elnyert összeg 2,5-2,5 %-a;…
5. Az önkéntességrıl (Orsi)
…; ami kapcsán rögtön felmerül a kérdés, hogy az önkéntesek (pl. az elnökség tagjai) is felvehetik-e
ezt a teljesítménybért. Orsi és Szabolcs szerint igen, Márton és Péter szerint nem. Mindenki
részletesen indokolja az álláspontját (A fáradozást honorálni kellene, de akkor már nem is
önkéntes; a Bárka-pulcsik is jutalomtárgynak készültek, de mégsem az lett belılük, ne legyen
könyöklés a jobb pályázatokért, így viszont nagyon baleknak érezzük magunkat; elmehetnénk
pénzért is dolgozni, de mi lenne, ha tényleg elmennénk, stb.). Döntés nem születik (tehát
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egyenlıre marad a jelenlegi helyzet, a „nem”), de a problémáról az ülés berekesztése után
néhányan még sokáig beszélgetünk.
6. A pályázatokról
…; ami kapcsán rögtön felmerül a kérdés, hány pályázat is áll hogyan.1 (Tekus el.)
7. Ladik-ügyek (Emıke)
Állnak, az önkormányzati választásokig (2006. október 1.) nem is indulnak el.
Lesz egy jótékonysági koncert a Ladik mőködésére.
8. Pénzes ügyek (Orsi)
A banki aláírást el kell intézni, jelenleg (praktikus okokból) Orsi, Csorba Gábor és Tekus írhat alá,
ehhez jön (ahogy a közjegyzı rejtélyes okokból Dani aláírási címpéldányát megírta) az elnök és a
titkár együtt. Ladik-alszámla kéne, ami felett Emıke illetve Dani rendelkezhet. Az átutalások
úgyis mind Interneten mennek.
Kinek mennyiért adjuk az új Új Éneket? Önköltségi ára nagyjából 400 Ft, most házon belül 1000-ért
adjuk. Ha könyvesboltnak 700-ért adjuk, akkor ık 1100-ért árulják.
Az elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy vásárlóknak és gyülekezeteknek 1000 Ft-ért,
viszonteladóknak (pl. Huszár Gál könyvesbolt) 900 Ft-ért adjuk (így ık várhatóan kb. 1400 Ft-ért
adják tovább).
9. Bárka-ügyek
Orsi: Bánhegyi Orsi (akit a munkatársak gyakran szállítanak) papája felajánlotta, hogy egymás után
rendbe hozza a raktárban álló tolókocsikat; 3 talán már kész is van.
Szabolcs: Berecz Julcsi a Mevisznek adja egy régebbi, de használható tolókocsiját.
10. A következı elnökségi
ülés 2006. szeptember 19.-én (kedden) 17 órakor lesz; kivéve, ha a mihályfai helyzet miatt
hamarabb.
Márton: Célszerő lenne 2-3 hetente, mindig ugyanazon a napon tartani az elnökségiket.
Ennek fényében becélozzuk a keddet.
Az 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 egyoldalas mellékletbıl áll.
Budapest, 2006. szeptember 5.

(aláírások)
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Orsi és Márton az ülés után készítenek a futó pályázatokról egy összefoglaló plakátot.
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