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 19. (K) 17:00
Helyszín: a Mevisz irodája (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal:
Györe Dániel (elnök), Koltai Péter (titkár), Bence Orsolya, Muntag Márton (elnökségi
tagok) és Osváth Szabolcs (elnökségi póttag).
Györe Dániel levezetı elnök
- megnyitja az ülést,
- köszönti a résztvevıket,
- rövid imát mond,
- felkéri Muntag Mártont a jegyzıkönyv vezetésére,
- felkéri Bence Orsolyát és Osváth Szabolcsot a jegyzıkönyv hitelesítésére,
- bejelenti, hogy Visnyei Emıke elnökségi tag elıre jelezte távolmaradását,
- 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 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 közhasznúsági jelentés elérhetıvé tétele (Márton)
Az elnökség egyhangúlag határoz, hogy a Közhasznúsági jelentésnek az Alapszabály VII. (11)
rendelkezése szerinti nyilvánosságra hozatali módja a honlapon történı közlés. A határozat
végrehajtásával az elnökség Mártont bízza meg.
2. Pályázatok
Az elızı elnökségi óta elkészült az ajtóra kifüggesztett pályázati összegzı lap.
Márton bejelenti, hogy a mai napon megérkezett az NCA 2006-os mőködési célú pályázatának
szerzıdése, mely 2 700 000 Ft-ról szól.
Az elnökség megállapítja, hogy Dani elnökké választásának jogerıssé válása után a pályázatok
kiíróit értesíteni kell a változásról. A feladat kiosztásakor elvi jellegő vita alakul ki a pályázatok
végigvitelének felelısségérıl és az esetleges pénzbeli jutalmazásról. Az elnökség az elvi döntést
elhalasztja (az irodavezetı színrelépéséig), és a konkrét feladatokat kiosztja:
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Az NCA-t és a United Way-t Márton,
A Fıvárost és a Mobilitást Orsi értesíti.
Péter bejelenti, hogy Lillával az NKA közmővelıdési pályázatának megírását vállalja.
3. Irodavezetı (Orsi)
Beszámol az Interjúztató Bizottság munkájáról:
A Bizottság (vagyis Emıke és ı) 7 pályázót hallgattak meg és ebbıl hármat találtak említésre
méltónak. Egy további pályázót érdemes meghallgatni az életrajza alapján, illetve még egy napot
kell várni az esetleges EvÉlet-pályázókra is. Ezek alapján az elnökség megállapodik, hogy
szerdán 16:00-val lezárja az irodavezetıi pályázatot; visszavonja a nonprofit.hu oldalon
közzétett hirdetést és leveszi a honlapról a felhívást (ezekkel a feladatokkal Mártont bízza meg);
illetve az esetleges csütörtök-pénteki meghallgatások alapján lehetıleg pénteken, legkésıbb
hétfın dönt az irodavezetı személyérıl (a döntést a Bizottság hozza, melyben Emıkét Márton
helyettesíti).
Az irodavezetı munkaidejével kapcsolatban a következı irányelv követendı: az irodavezetı
munkaidejének egy elıre meghatározott részét feltétlen az irodában, irodai idıben tölti (ide
tartozik az elnökségi ülés ideje is, az irodai ügyelet is) („kıbevésett idıpontok”); egy másik
(elıre nem mindig meghatározott) irodai idıben alapvetıen az irodában, de alkalomadtán más
helyszínen tennivalóit végzi (pl. posta, bíróság, stb.); illetve munkaidejének egy harmadik részét
kötetlen helyszínen és idıpontban tölti.
Az irodavezetı ellenırzésének módjáról vita alakul ki, melynek végén az elnökség
megállapodik, hogy az irodavezetı a napi munkáit félórás bontásban vezesse egy arra
rendszeresített formanyomtatványon.
Az elnökség tanácsosnak találja, hogy tagjai egy-egy állandó idıpontot kiválasztva „fogadóórát”
tartsanak az irodán, ez betanításnak és ismerkedésnek sem lenne rossz.
A betanítás kérdésérıl: az elsı pár napban teljes felügyelet alatt végzi az irodavezetı a
munkáját. Ennek az idıszaknak a tartama alapvetıen az elnökségi tagok szabad idejétıl függ.
Október 2-án, hétfın délelıtt Orsi, délután Szabolcs, október 3-án, kedden délelıtt Orsi, délután
Márton, szerdán egész nap Dani a felügyelı.
4. Passió (Péter)
Bejelenti, hogy amennyiben az elnökség elfogadja az újításokat, melyek most ismertetésre
kerülnek, akkor Lillával együtt elvállalják a Passió szervezését. Íme:
- elıre megírt darab, s erre felkérni a szereplıket,
- két próbahétvége.
Orsi és Márton ellenzi a két hétvégét, Péter könnyít: a segítıknek nem kötelezı mindkettı.
Szabolcs szerint kapjon teljesen szabad kezet, aki elvállalja a szervezést és a lebonyolítást.
Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy Péter és Lilla megszervezze a 2007-es Mozgássérült
Passiójátékot. Péter beszámol arról is, hogy tervei szerint a körút helyszíne Szeged és környéke
lesz. (Kb.: Szeged, Hódmezıvásárhely, Békéscsaba, Orosháza, Szarvas, aztán Budapest)
5. Vaktábor-találkozó (Orsi)
Hack Jani kérdi, kap-e teljes összegő támogatást az ıszi tábortalálkozójukhoz. Rövid
költségvetés-böngészés után az elnökség úgy találja, hogy erre a célra mindenkinek (a vakoknak
is) 50 ezer forintot irányoztunk elı, tehát a válasz igen.
6. Mihályfa (Péter és Dani)
Elkezdıdtek a pótmunkák (tetıhosszabbítás a kukáknak, stb.), s rövid költségelemzés.
A gondnok kérdése még nem megoldott, Péter érdeklıdik Cselovszky Ferinél, hogy megy ez
náluk, Csákváron. A ház és a kert gondnoksága különválasztandó.
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Az Evangélikus Naptárban meg kéne jelentetni a házat mint ifjúsági szálláshelyet (ezt minél
hamarabb), illetve a hasonló témájú győjteményekkel is fel kéne venni a kapcsolatot
(Keresztény ifjúsági szálláshelyek, stb.) Ez a saját táborok beosztásában is segíthet, nem lehet
ellazázni a táborhelyszín kiválasztását. Az elnökség nem határoz, kinek a nyakába sózza ezt a
feladatot.
Márton felveti, hogy érdemes lenne alapítványi formát választani az üzemeltetéshez. Az
elnökség ezt a kérdést elnapolja, és megkéri Mártont az ehhez kapcsolódó tudnivalók
megszerzésére.
7. Évközi programok
Programok idıpontjának fixálása: december 9. Bárka-karácsony, február 9-11. segítıhétvége.
Az éves rendes közgyőlés az esetleges pótközgyőléssel a segítıhétvége után rendezendı, a
Mihályfa tiszteletére tartandó ünnepi közgyőlésre késı tavasszal - kora nyáron kéne sort
keríteni. Fontos: január elején már szólni kell a magasabb rangú embereknek.
Október 1.-jén Tamás-mise: a Mevisz segít a szállításban, de mindenki párosával jöjjön.
8. Pulcsi-kérdés (Orsi)
Készíttetünk újabb, azonban nem kapucnis-zsebes Bárka-pulcsit.
9. Támogatás kérése (Orsi)
Az elnökség megállapodik, hogy a MEE Gazdasági Osztályának 169/2006. számon iktatott
levelére válaszolva a Mevisz 2007-re 2 millió forint támogatást kér az Egyháztól.
10. Honlap (Márton)
Beszámol a honlap helyzetérıl, és indítványozza, hogy váltsunk blogmotoros verzióra. Péter
biztonsági okokból ellenzi az ötletet, a kérdés elnapolva.
11. Szabolcs nyomozása alapján bejelenti, hogy az IAR nem lakhat budahegyvidéki templom
udvarán.
12. A következı elnökségi ülést az elnök október 3-ára, délután 17 órára kitőzi.
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 áll.
Budapest, 2006. szeptember 19.

(aláírások)
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