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: 2007. február 6. (K) 17:00
Helyszín: a Mevisz irodája (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Koltai Péter (titkár), Bence Orsolya és Muntag Márton (elnökségi tagok),
Továbbá: Kiss Csaba rendes és K______ József pártoló tag.
Koltai Péter levezetı elnök
- megnyitja az ülést (17:45),
- köszönti a résztvevıket,
- felkéri Muntag Mártont a jegyzıkönyv vezetésére,
- felkéri Bence Orsolyát a jegyzıkönyv hitelesítésére,
- bejelenti, hogy Györe Dániel elnök, Visnyei Emıke elnökségi tag és Osváth Szabolcs elnökségi
póttag elıre jelezte távolmaradását,
- bejelenti, hogy 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) nem határozatképes.
1.Mihályfa (Péter)
A hétvégén Péter Mihályfán járt. Megtörtént az ÁNTSZ és a tőzoltóság ellenırzése,
vízmintaellenırzés, stb. Ha minden jól megy, nemsokára ezek eredményeképp az Önkormányzat
kiadhatja a mőködési engedélyt (ez még aznap megtörtént – a jegyzıkönyvvezetı). A
kapaszkodókat, tükröket a wc-ben, mosdóban a kivitelezı feltette. Gyakorlatilag kész van a ház
felújítása, és ezzel együtt a „kassza is kiürült”. A gázóra most 1860 m3-en áll, ennyi fogyott a
felújítás óta. Két hiány van: az ágyak és a tusoló lámpája. Utóbbi nincs, ezért este nem látni
semmit a tusoláskor. Ezt már nem bízzuk a kivitelezıre, hanem magunk megoldjuk. Az ágyakkal
kapcsolatban az a helyzet, hogy a gyártó a kért átalakításokat 270 000 Ft-ért vállalná a 15 db
emeleteságyra. Ezt az ülésen jelenlevık sokallják. A döntéssel legalább a segítıhétvégéig várunk,
akkor újra szemrevételezzük a dolgot. Még három feladat maradt: az üdülési adó fizetésének és
adminisztrációjának módja (ennek koordinálását Márton vállalta, de nem sürgıs, csak az elsı
„külsıs” csoport jelentkezéséig el kell intézni), Jakus Ilditıl érdeklıdni, hogy mennyi lehetne a
napidíja egy esetleges „konyhásnéninek” az étkezések elıkészítésénél (ez nem sürgıs feladat, így
nem osztódott ki), és a szemétszállítás megrendelése (ez sem sürgıs, így ez is várhat még).
Idıközben megérkezik Tekus András és Udvardi Andrea elnökségi póttag is.
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Koltai Péter megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Alapszabály XV. pontja 7. bekezdésének „a.”
szakasza értelmében) határozatképes.
2. Reklám
A szórólapok a napokban elkészülnek. Két felkérés is érkezett: egy nyugdíjas bibliakör kért egy
bemutatkozást a Mevisz-Bárkától (ezt Cserháti Péter a telefonos konzultáció nyomán vállalja, és
pontosabb információkat kért.) A másik felkérés: február 11-ére a piliscsabai családi istentisztelet
utáni elıadásra hívott minket Kézdy Péter. Sajnos a segítıhétvége miatt nincs erre szabad ember,
errıl a segítıhétvégére nem jövı önkéntesek körbetelefonálásával is meggyızıdtünk. A
segítıhétvége programjának pedig fontos, hogy vasárnap ne korán induljunk.
3. A következı elnökségi idıpontjának megbeszélése e-mailben illetve telefonon történik.
Az elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- megköszöni a részvételt,
- majd az ülést berekeszti.
Péter elmegy, a jelenlevık segítıhétvége- és passiószervezési megbeszélést tartanak.
Ez a jegyzıkönyv két (2) számozott oldalból áll.
Budapest, 2007. február 6.
(aláírások)
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