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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl

Idı- és helykoordináták: 2007. február 20. (K) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Bence Orsolya és Muntag Márton (elnökségi tagok),
Osváth Szabolcs (elnökségi póttag),
Továbbá: Kiss Csaba és Tekus András.
Györe Dániel levezetı elnök
- megnyitja az ülést (17:25) és köszönti a résztvevıket,
- elmond egy rövid imát,
- 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 Koltai Péter (titkár), Visnyei Emıke (elnökségi tag) és Udvardi Andrea
(elnökségi póttag) 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.
1. A közgyőlés
Az elnökség egyhangúlag a következı határozatot hozza: A 2007. évi rendes közgyőlés március 25.én (V) 14 órakor, ennek határozatképtelensége esetén a pótközgyőlés aznap 15 órakor lesz. A
2007. február 12. EÜ 2. NP határozat hatályát veszti.
Orsi kérdésére megállapítjuk, hogy a meghívóleveleken csak az idıpontot kell módosítani.
A helyszín lefoglalására az elnökség felkéri Orsit.
2. Titkárvadászat
Dani Mártont, Márton Szabolcsot, Szabolcs Mártont javasolja.
Szabolcs csak 3 esetben vállalja el a tisztséget: (1) ha mindent szabályközpontúan csinálhat
[Közbeszólás: akkor lemondatunk (helyesen: visszahívunk – a jkvez.)], (2) ha sem jogai, sem
felelıssége nincsen, vagy (3) a kettı között bármi, amit írásba foglalt, nyilvános megállapodás
szabályoz.
Márton szerint a titkár 3 feladatkörébıl (iroda – autók – Mihályfa) az autók dolgát András,
Mihályfát Péter intézi, tehát egyedül az iroda ellenırzése a feladat.
Mivel Márton és Szabolcs ez után is a másikat szeretné titkárnak, még durva dolgok várhatóak
köztük.
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3. Az irodavezetı
(A kialakult helyzetre tekintettel zárt anyag.)
[18:05 Rövid szünet. Tari Zsuzsi jı.]
4. Mihályfa avatása
Kiket hívjunk meg? Márton errıl körlevelezett a levlistán, Jakusné küldi a mihályfai gyülekezet
vezetıségének elérhetıségét, Tekus pedig ismerteti a fóti szokásokat.
A leveleknek legkésıbb a héten ki kell menniük, Tekus vesz 100 darab, a célnak megfelelı
minıségő papírlapot; Dani ismerteti a szövegtervezetét (amire Orsi javasol egy bibliai igét is).
Ekkor kitör némi szómágiás vita: avatás vs. szentelés, it. vs. áhítat, kinek mi is a pontos szerepe.
Dani másnap felhívja a püspöki hivatalt, hogy mindezt tisztázza.
A Fraternetre és a két héttel korábbi EvÉletbe is küldünk meghívót.
Részünkrıl az ünnepi beszédet az elnök (Dani) tartja, a lakomát Jakusné Ildi koordinálja.
Zsuzsi kérdése: Lehet-e ott aludni az esemény után (ui. egyesek részvétele ettıl függ)? [Érdemi
válasz nem születik, errıl valószínőleg Péter dönt.]
5. Mihályfa
Orsi – Dani meghatalmazásával – kért használatbavételi engedélyt, mőködési engedélyt, stb. a
(kmfai) jegyzıtıl; az iratok rohamtempóban keletkeznek.
Az ágyak: Az átalakításuk drága lenne, tárolásukra nincs hely és rosszul égnek, tehát nagyjából az a
kérdés, hogy mennyiért adjuk el ıket. Dani ötletét (Huszonötezer (25.000) forintért hirdessük
meg darabját!) 2 fı (Dani és Szabolcs) támogatja, 2 fı (Orsi és Márton) nem, tehát az elnökség a
javaslatot nem fogadja el.
A kerítés: Orsi és Tekus elmesélik, hogy Péter az OBI-ban talált félkész mőkerítést, ami a jobb
oldali szomszéd kérésére a telekhatárra jöhetne. Az elnökség abban marad, hogy most nem
foglalkozunk evvel; jövıre a csatornázás miatt úgyis napirendre kerül majd. Mivel a szokásjog és
a tulajdonjog szerinti telekhatár nem esik egybe1, felmerül a kérdés: ki tőzze ki a kerítés helyét, a
földhivatal vagy valaki más?
[Rövid szünet.]
6. A Mevisz gépjármőflottájáról (Tekus)
EME: Kívülrıl rettenetesen néz ki (negyed milla lenne kipofozni), motorikusan rendben (kuplung
bowden megjavítva).
IAR: Elsı szélvédı elrepedt (40 cm), érezhetıen ereszkedik az alváz (bár húzatópadra vontatták és
hegesztettek rajta) és a bal oldali B oszlop fölött is pereg valami.
Felmerül a kérdés, hogy hol parkoljon a pécsi busz (az EME), amíg itt van ()Budapesten), de válasz
nem találtatik.
7. Toborzás
Márton: Julcsival voltam a Sylvester két osztályában.
Dani: Az jó, de nem elég.
Márton: Akkor mi legyen? (csend)
Orsi: A Pesti Estnek lesz egy táboros melléklete, kis jóindulattal beleférünk.
Márton: Kéne plakát, most az a legfontosabb.
Orsi: A passióé kb. negyvenezer (40.000) szokott lenni. Vajon Györe Balázs szívességbıl vagy
hivatalosan megcsinálná?
1

A földhivatal bevonásával mi járnánk jobban.
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Tekus: Akár én is megcsinálhatom.
Orsi: A táborok (és találkozók) légyszi kerüljenek ki a honlapra!
Az elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta (19:15),
- az elnökség következı ülését 2007. március 13.-án (kedd) 17 órára a Mevisz irodájába
összehívja,
- megköszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti.
Ezután Orsi, Zsuzsi, András és Márton passiós megbeszélést tartanak.
Ez a jegyzıkönyv három (3) számozott oldalból áll.
Budapest, 2007. február 27.
(aláírások)
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