MEVISZ
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
1085 Budapest Üllıi út 24.
Tel./Fax: 317-1671, 20/824-2047
E-mail: mevisz@vipmail.hu

Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl

Idı- és helykoordináták: 2007. január 9. (K) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Koltai Péter (titkár), Bence Orsolya és Muntag
Márton (elnökségi tagok), Osváth Szabolcs (elnökségi póttag),
Továbbá: Kiss Csaba, Tekus András és Tari Zsuzsa (aki késıbb érkezik).
Györe Dániel levezetı elnök
- megnyitja az ülést (17:45) és köszönti a résztvevıket,
- felkéri Orsit egy rövid ima elmondására (ı a kérésnek eleget tesz),
- felkéri Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére, Orsit és Mártont annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV.7.a. szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Visnyei Emıke elnökségi tag, továbbá Udvardi Andrea és Szőcs Attila
elnökségi póttagok elıre jelezték távolmaradásukat,
- megállapítja, hogy (az Asz XV.7.b. szerint) Osváth Szabolcs elsı póttag az ülésen szavazati
joggal rendelkezik,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Asz XV.7.a. értelmében) határozatképes.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg (zárójelben az elıterjesztı neve).
1. Az irodavezetı
Viki próbaideje ma jár le. Az elnökség részletesen megbeszéli irodavezetıként próbaidıben végzett
munkájának tapasztalatait (zárt anyag), majd 4 szavazattal, 1 ellenében következı határozatot
hozza:
Ötvös Viktóriát irodavezetıi munkakörében a MEVISZ tovább1 foglalkoztatja. A 20060116EÜ7NP2,
a 20060424EÜ1NP, a 20060612EÜ1NP, a 20060620EÜ1NP és a 20060830EÜ3NP határozatok
hatályukat vesztik.
A határozat ellen Péter szavaz, véleményét nem kívánja a jegyzıkönyvben rögzíteni. A döntést és a
megbeszélés során felmerült problémákat Orsi és Dani közlik Vikivel. Most éppen van egy NCA
pályázat, aminek a határideje január 29., azt január 19-re kérjük tıle.
2. Mihályfa
Jakus Béláné (200611EÜ4NP alapján) aláírt munkaszerzıdése és munkaköri leírása a 238/2006
illetve 232/2006 bejövı sorszámon lett iktatva.
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A szerzıdése 2007. október 9.-ig szól.
A 2006. január 16-ai elnökségi ülés 7. napirendi pontjában hozott határozat.
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Az avatás idıpontjára Dani szombat kora délutánt (kb. 14 óra) javasolta Ittzés János püspöknek. İ
másnap ad választ3, a falu borversenye (ahol Dani bíró lesz) alkalmazkodik hozzá. Az avatásra
jelentkezni nem kell, de alapvetıen szállítást sem biztosítunk.
Az ágyak mozgássérülteknek sajnos nem megfelelıek (túl magas a perem), valamit tenni kell velük
(vagy nagyon magas matracot venni, vagy az ágyakat átalakíttatni, vagy az ágyakat lecserélni).
Ágynemőt (pl. 90x200-as lepedıket), függönyt is szerezni kell. (Elég nagy tételekrıl van szó,
Viki érdeklıdjék a gyártóknál!) Rengeteg aprómunka van még hátra (Péter összeírja,
segítıhétvége február 9-11.). Hosszútávú álmok: lambériaház az udvaron (tárolóhelyiségnek),
mozgássérült-hinta (kocsistul).
A dedikált telefonszámot (lásd 20061219EÜ11NP) még nem rendeltük meg, de rajta vagyunk az
ügyön.
A reklámozást a honlapon (Tekus január 21.-ig) és az ÖKI-nél (Márton) kezdjük.
Az árakról és a gyülekezettel közös használat szabályairól múlt szerdán volt egy elıkészítı
megbeszélés. Orsi ismerteti az ott kialakult álláspontot, melyet az elnökség részletesen
megtárgyal és kiegészít.
3. A közgyőlés elıkészítése
- A helyszín lefoglalása: Viki intézi, nem tudjuk, hogyan áll.
- Felügyelı testületi tagok keresése: Dani intézi, két fı már van (Csorba Gábor és Ittzés Ádám), két
fı nem lehet (Szász Gizella és dr. Cserháti Péter), keres még két fıt.
- Meghívó: Szabolcs készített egy tervet, abba beleírjuk még az új levlistára való jelentkezés
módját, a Mihályfa avatásával kapcsolatos tudnivalókat, a tagdíjfizetésre és az 1 %-felajánlására
való bíztatást. A borítékba mellékelünk egy 1 %-os papírt és egy csekket. Orsi Vikivel
megcsináltatja.
- Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot Vince és Szabolcs idıre elkészítették;
megtalálható a honlapon, a levlista archívumának fájltároló helyén és a jegyzıkönyv
mellékleteként. Lapzárta után érkezett jogtanács szerint ügyvezetı elnök illetve titkár (ahogy mi
szeretnénk) nem lehetséges; ezért a XV.6.-ra a második variáció az érvényes, a XV.7. pedig
kimarad.
[Dani öt perc átviteltechnikai4 szünetet rendel el.]
4. Adminisztratív ügyek
Szőcs Attila február 17.-i hatállyal elnökségi póttagságáról lemondott (1/2007-es bejövı iktató).
Szabolcs a 2006. november 7.-i elnökségi ülés jegyzıkönyvén technikai okokból egy apróságot
változtatott.
Az adományköszönı leveleket Viki még nem készítette el.
Szász Gizi (a pénztáros) és Ujj Márta (a könyvelı) megkeresésére az elnökség egyhangúlag úgy
határoz, hogy félállásban-félpénzen lévı alkalmazott után is kifizetjük a teljes járulékot, az ennek
elkerülését a törvény szerint lehetıvé tévı nyilatkozatot nem tesszük meg.
Annak, aki levélben jelzi, hogy be szeretne lépni pártoló tagnak, levélben küldünk belépési
nyilatkozatot.
5. Informatikai ügyek (Tekus)
Az új levlista (mevisz@googlegroups.com) üzemel. Bizonyos ékezetes betők nem mindig mennek
át, de az archívum jól olvasható. Az archívumba fájlok és szövegek direktbe is feltehetık, esetleg
az ügyiratkezelés egy része (napirend, emlékeztetık, összefoglalók, tárgyalási javaslatok,
jegyzıkönyv, stb.) itt mehetne.
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2007. március 17. (SZO) 14 óra
Csorba Gábor gyerekeinek papírgyőjtését visszük át a raktárból.
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Az átiratkozás halad. A régi levlista (mevisz@primlista.hu) egy „utolsó figyelmeztetés” email után
megszőnik.
Csüllög Péterrel még nem tudtak találkozni.
A mevisz@mevisz.hu-t Viki fogja nézni.
6. Bárkás ügyek (Orsi)
A Bárka-ház dolgában Csepregi Gyuláéknak küldünk egy Esztus-könyvet, köszönetképpen az
eddigi támogatásért. A kísérılevelet Orsi írja. Kézdy Péter és Gadó Pali bácsi is reménykednek
abban, hogy elıbb-utóbb lesz háza a Bárka-háznak.
A szórólap hátuljára feltesszük a támogatóink logóit, jó? (bólogatás)
Március 15-18.-ig az ÖKI 72 órás kompromisszumok nélküli esélyegyenlıségi napján 800 fiatal fog
10-20 fıs csoportokban szervezett programokon részt venni.
7. A passió
Olbrich Anikó az NKA pályázatán nyert kettıszázezer (azaz 200.000) forintot, tehát pénz van, de
egyszemélyi felelıs (fı)szervezı nincs. Ugyanakkor részfeladatokat többen vállalnak, tehát az
ügy azért megoldható, ha világosan lebontjuk darabjaira. A Csongrád megyei szponzorok
felkutatásával Vikit bízzuk meg.
Dani ismerteti a hazai kıolajpiac jövıbeli változásait.
Péter: vágyaink netovábbja ezen a téren néhány jó mikroport és saját jelmezgarnitúra.
Orsi: ez az egész téma inkább a Bárka-megbeszélésre való. (Mert ilyen is lesz ám, mindenki
érdeklıdéssel és reményekkel telve várja. Részletek még nem ismeretesek.)
Az elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- az elnökség következı ülését 2007. január 23.-án (kedd) 17 órára a Mevisz irodájába
összehívja,
- megköszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti.
Ez a jegyzıkönyv három (3) számozott oldalból és egy mellékletbıl áll.
Budapest, 2007. január 16.
(aláírások)
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