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. november 28. (K) 17:00
Helyszín: a Mevisz irodája (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Koltai Péter (titkár), Visnyei Emıke és Muntag
Márton (elnökségi tagok),
Továbbá: Muntag Vince, Ötvös Viktória (irodavezetı), Tari Zsuzsa, Tekus András
Györe Dániel levezetı elnök
- megnyitja az ülést (17:15),
- köszönti a résztvevıket,
- felkéri Muntag Mártont a jegyzıkönyv vezetésére,
- felkéri Ötvös Viktóriát a jegyzıkönyv hitelesítésére,
- bejelenti, hogy Osváth Szabolcs elnökségi póttag elıre jelezte távolmaradását,
- bejelenti, hogy Bence Orsi elnökségi tag és Udvardi Andi elnökségi póttag elıre jelezte késését,
- 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 ima elé veszi az elsı napirendi pontot, mivel Visnyei Emıkének hamar el kell
mennie.
1. A Ladik szakcsoport beszámolója (Emıke)
A Ladik által szervezett Misztrál-koncert jól sikerült, mindenkitıl pozitív visszajelzés érkezett. A
hallgatók és a zenészek is jól érezték magukat. Folytatása következik. Pénzügyi eredménye:
nullszaldós. Az EvÉletbeli kép, aláírással mindenképpen eredmény.
A csoport Mikulás-összejövetele Soroksáron szervezés alatt áll. A Mikulásra kapott támogató
pénzekbıl, megállapodás szerint a maradék a Ladiké.
Az evangélikus középiskolákban folytatott kérdıívezés eredménye: közel 700 kitöltött kérdıív. Ezt
nemsokára egy szociológus segítségével feldolgozzák.
Konklúzió: Emıke sikeresnek érzi a szakcsoport munkáját, hiszen – amellett, hogy a csoport tagjai
felnıtt, többségükben már családos emberek - két aktív program és egy kérdıívezés zajlik/zajlott. A
folytatás mikéntjérıl mindenképp a kérdıívek feldolgozása után esik szó.
Dani kérdése: milyen segítséget vár a Mevisztıl, a Bárkától? Emıke: Neki a mostani helyzet
megfelelı, Viki segítségét többször igénybe veszi. A Bárkával kapcsolatban megjegyzi, hogy a
kérdıíven többen jelezték, hogy érdekelné ıket a szociális területen végzett (önkéntes) munka.
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Talán még az segítség lenne, ha kapnának kulcsot az irodához. András megjegyzi, hogy az elızı
elnökség tagjainál még lehetnek kulcsok, és ígéretet tesz ezek elıkerítésére. Megállapításra kerül,
hogy több belépıkártya nincs.
(rövid közjáték: András a honlaphoz készít fotókat több jelenlévı elnökségi tagról. Visnyei Emıke
elmegy, Bence Orsolya (elnökségi tag), Kiss Csaba és Molnár Gábor megérkeznek)
Györe Dániel megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Alapszabály XV. pontja 7. bekezdésének „a.”
szakasza értelmében) továbbra is határozatképes. Továbbá felkéri Bence Orsit a jegyzıkönyv
hitelesítésére és egy rövid ima elmondására (Orsi ez utóbbi kérésnek azonnal eleget tesz).
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg ezután (zárójelben az elıterjesztı neve).
2. Képek (Márton)
A fellelhetı tábori képek össze vannak győjtve. Megtalálhatók az iroda könyvesszekrényén, a
könyvek tetején. Ha bárkinek van még képe, hozza, ha bárkinek szüksége van képre, vigye (és
hozza vissza).
3. Adománykérı levelek (múlt alkalomról, Viki)
Nem készültek el. Következı alkalomig Viki elkészíti ıket. Egyúttal bejelenti, hogy kaptunk
15 000.- Ft adományt egy nénitıl. Péter figyelmeztet, hogy nincs sok idınk az Apeh felé ezeket
elszámolni.
4. Felügyelıtestületi tagjelöltek megkérdezése (múlt alkalomról, Dani)
Dani nem kérdezte meg a felmerült személyeket, ezt következı alkalomra pótolja. Elıkerül a
kérdés, hogy ki tölt be a jelöltek közül közhasznú szervezetben vezetı tisztséget. Dani elvállalja,
hogy Szabolcstól megkérdezi, mi pontosan az elıírás erre, majd megkérdezi a jelölteket, hogy
eleget tesznek-e ezeknek az elıírásoknak.
5. Rusznák-busz ügye (elızı alkalomról, András)
Andrásnak még nem sikerült elintéznie. Következı alkalomra megpróbálja elintézni.
6. Hegyvidék: parkolási kérdés (elızı alkalomról, András)
Az IAR (kisbusz) már Hegyvidéken parkol. A nagyon szők helyek és parkolási elıírások miatt
bonyolult procedúra a ki- és beállás. Errıl fog készíteni egy vázlatot, hogy mi hogy megy. Az
elnökség egy korábbi ajánlása nyomán (hogy mindenki Andrástól vegye föl, és neki adja le a
busz kulcsát) újabb ajánlást fogalmaz meg, miszerint mindenki bízza a ki- és beparkolást
Andrásra.
Udvardi Andi megérkezik. Dani megállapítja, a szavazásra jogosult tagok száma ezzel ötre nıtt.
7. Informatika (elızı alkalomról, András)
Bejelenti, hogy a „másik” gép még nincs internetre kötve. Bejelenti, hogy az e-mailes gondok még
mindig nem oldódtak meg. Mindkettıért az Egyházi Iroda informatikusa felelıs. Megígéri, hogy
megpróbálja újra elintézni.
A honlap frissült, egyre használhatóbb és szebb. A levelezılista kérdésére a mevisz.hu szolgáltatója
negatív választ adott, így tehát marad a megfelelı ingyenes levelezılista keresése.
Az elnökség egyhangúlag határoz arról, hogy a leendı levelezılistára való jelentkezés moderált, míg
a levélküldés nem moderált legyen. András tovább munkálkodik az ügyben.
8. Az 1% megköszönése (elızı alkalomról, Viki)
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A hirdetés elment az EvÉletbe, ezen a héten jelenik meg.
9. Szórólap (elızı alkalomról, Dani)
Györe Balázs elvállalja a szórólap elkészítését egészen a nyomdai munkák elintézéséig. (Bence
Doma nem.) Kellenek neki: szövegek és képek. Képek vannak (ld. 1. napirendi pont). A
szövegek írását Orsa elvállalja. Ha kész van, elküldi annak, aki kéri, és a javaslatokat követı
javítások után kerül Balázshoz.
10. Mihályfa (Dani)
Szombaton mőszaki átadásra kerül a ház. A felújítás költségvetésérıl: kb. 24 millió forint szerepelt
az eredeti tervben. Több mint 4 millió forint az elıre nem tervezett munkák (homlokzat, alap,
ÁNTSZ-többlet, cserepezés, álmennyezet stb.) költsége. Összesen 29 millió két-háromszázezer
forint. Ehhez jön még hozzá még egy többletmunka: a kút befedése, illetve a mőszaki ellenır
díja.
Péter hozzáfőzi, hogy ingóságokra még egy milliót kéne szánni. Erre gondolni kell a következı évi
költségvetésnél. Ezenkívül támogatást kérhetnénk néhány felszerelés tekintetében (matrac,
törülközı, ágynemő, pohár, tányér, asztalterítı, kislámpák, villanykörték, székek, stb.) A hely
kulturáltságának megırzése érdekében konyhai felszerelést nem kap az irodáról. A beszerzéseket
következı alkalommal tisztázza az elnökség.
Kérdés: a kivitelezı felújítaná a ház lábazatának lepusztult részét is, mintegy 200 000.- Ft-ból. Vita
után az elnökség 4 igen szavazattal, Bence Orsi (kompetencia hiánya miatti) tartózkodásával
eldönti, hogy felújíttatja a lábazatot.
Péter megjegyzi, hogy szükség lesz egy favágásra, mert egy fa lábon száradt el, és ágai között
kanyarog egy elektromos vezeték. András ismeretségeit ajánlja megoldásnak.
Dani bejelenti, hogy megállapodott Jakus Bélánéval a gondnokság kérdésében: munkaszerzıdés, 4
órás állás, minimálbér. A szerzıdés szombaton köttetik meg. Megbízza Vikit, hogy addig
készítse elı a szerzıdéstervezetet.
Dani beszélt Imivel is, aki mindenre nyitott. Elmondása szerint a gyülekezet évente talán 3-4
alkalommal használná a házat. Közösségi alkalmait nem ott tartanák. Szerepeltethetjük a
hmlokzaton a „Mevisz” nevet.
Szombaton 1-re kell leérni. Minden fontosabb ember ott lesz, Dani (a Mevisz elnöke), a kivitelezı,
a mőszaki ellenır, Imi a lelkész, a polgármester és még sokan mások. Orsi is megy. Molnár
Gábor kezdeményezi az egyeztetést, mert több autós program is van a hétvégén, tehát be kell
osztani.
11. Az Alapszabály-módosításról (Vince)
Az elnökség elnöki kérésre idıhiány miatt elnapolja a kérdés tárgyalását.
12. Esztus-ház (Orsi)
Az elnökség véleménye, hogy továbbra is csak a gyülekezettel tárgyaljunk. Minket alapvetıen nem
zavar, hogy a Luther Otthon is odakerülhet, ha az elvárásaink a házzal szemben érvényesülnek,
viszont nem szeretnénk közösködni.
A ház humán hátterérıl vita alakul ki, melyet Dani kérésére felfüggesztünk, a kérdés megbeszélését
elnapoljuk.
13. Az IARról (András)
Megtörtént a kuplung (tengelykapcsoló) cseréje. Kiderült az is, hogy András nem ütötte meg az autó
alját. A téli és nyári gumik, felnik ügyében a vita után az elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy a
felnik cserélése nélkül téli gumit veszünk. A márka kiválasztásával és az ügy intézésével Andrást
bízza meg az elnökség.
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14. A következı elnökségi 3 hét múlva, XII. 19.-én (kedden) 17 órakor lesz.

Az elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- megköszöni a részvételt,
- majd az ülést berekeszti.
Ez a jegyzıkönyv négy (4) számozott oldalból és egy egyoldalas mellékletbıl áll.
Budapest, 2006. november 28.

(aláírások)

4

Melléklet

Szász Gizella beszámolója a szerkesztıbizottságnak az Esztus-könyvrıl
-A plakátok nagy része bent van a Mevisz-irodán. A Luther kiadó kapott, meg gyülekezetek, aki arra
jár + ott kiplakátolódott a könyv.
-Ráday-könyvesházban van 12 könyv bizományba, a Huszár Gál könyvesbolthoz és a Luther
kiadóhoz hasonlóan. (2000Ft-ért adjuk nekik, ık 2500-ért adják tovább.)
-Az Írók Boltjában van 8 db könyv. İk is 2000-ért vették át bizományba, és 3000 körül árusítják.
Mindkét boltot Judit szervezte le és plakátot is kaptak.
-Protestáns könyvnapok dec 1-2.-án lesznek a Lónyai u. Ref. Gimnázium és Kollégium
tornatermében. 12000.- Ft egy fél asztal, amit már átutaltam. Pénteken 14-19 óráig tart és a Mevisz
irodavezetıje (Ötvös Viktória) lesz ott, meg egy mozgássérült (még szervezés alatt), a szombatot
Viola vállalta, szintén egy ms. társaságában (szintén szervezés alatt). Nem tudom, hogy mekkora
érdeklıdés kíséri ezt az alkalmat, de a keresztény kiadók ott lesznek, és a könyvesboltok elmennek.
Ennyi róla az infóm. Reklámnak biztos jó.
-A nyomdától még nem jött meg a számla.
-A teológiára holnap este visznek ki könyveket és plakátokat. Udvardi Andi vállalta terjesztést,
kézbentartást.
(november 27.)
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