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

Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták: 2007. február 26. (H) 17:45, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Koltai Péter (késıbb érkezı titkár), Bence Orsolya és
Muntag Márton (elnökségi tagok), Osváth Szabolcs (elnökségi póttag).
Györe Dániel levezetı elnök
- megnyitja az ülést 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 és Udvardi Andrea elnökségi póttag elıre jelezték
távolmaradásukat, Koltai Péter titkár elıre jelezte késésüket,
- 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. Az irodavezetı
Az elnökség egyhangúlag az alábbi határozatot hozza (a határozathozatalnál az elnökség 4 szavazati
jogú tagja van jelen):
Felhatalmazást kap az elnök, hogy a Mevisz részérıl felbontsa Ötvös Viktória irodavezetıi
munkaszerzıdését. A 2006. október 24. EÜ 1. NP és 2007. január 9. EÜ 1. NP határozatok
hatályukat vesztik.
Intézi: Orsi és Dani.
[Koltai Péter jı]
2. Lutyimobilok
Az elnökség – Orsi, illetve Péter javaslatára – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza (a
határozathozatalnál az elnökség 5 szavazati jogú tagja van jelen):
(1) Rendelünk egy új SIM-kártyát és telefont az iroda számára („Mevisz-mobil”).
(2) Rendelünk egy új SIM-kártyát és (szükség esetén) telefont Jakusné (a mihályfai gondnok)
számára.
Intézi: Orsi.
3. Mihályfa
Péter ismerteti az ágyak eddigi kalandos történetét és felvázolja a javaslatát:
- szekrények bepolcozása: 100.000 Ft,
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- ágyak átszerelése: 200.000 Ft,
- matracok vásárlása: 300.000 Ft,
- mindez május elsı hetében.
Mi minden kell majd még?
- engedélyeztetés: házirend, tőzvédelmi szabályzat és tőzriadó terv, vegyszernapló és
vegyszerengedély,
- HAPCC melegítıkonyha avagy tálalókonyha, napidíjas konyhás alkalmazása, az ebéd és a
vacsora szállításához termoedény, maghımérı, talán melegítılábasok, a moslék visszaküldése,
- tudósítás (az avatásról) és hirdetés (mint szálláshely) a helyi és országos médiában,
- szerszámkamra (Lehet, hogy kapunk ajándékba egy vasúti kocsit, de vajon engedélyköteles-e?),
- idıszakos gázszámlák átkalibrálása (Durván megnıtt a fogyasztás, nehogy egyszerre kelljen
majd kifizetnünk.),
- fedél a kertbe (nikotinfüggıknek, esı esetére),
- stb.1, mindösszesen (Péter szerint) 5.000.000 (ötmillió) forintért.
Péter úgy véli, hogy mindennek a szervezését – a munkaidı alatti telefonálgatás miatt – az
irodavezetınek kell intéznie.
Dani aggodalmaskodik („lesz ez valaha jövedelmezı?”, „bele fogunk bukni”), Orsi és Szabolcs
egyetértésük jeleként bólogatnak. Péter és Márton szerint a beüzemelés után a mőködést ki kell
(és lehet) majd gazdálkodni.
Az avatás:
- az ünnepély helyszíne (jó idı esetén): a parkoló, az oltár a ház „Mevisz” felirata alatt,
- az udvarra senki ne parkoljon be,
- nagyjából 100 (száz) vendégre számítunk,
- az ételre Péter javaslata: sajtos sült virsli + kenyér + uborka,
- az ételre Dani javaslata: szendvicsek (is),
- süteményt kérünk a falubeliektıl,
- innivaló: tea, kávé, ásványvíz,
- szalvéta, papírtálca, mőanyag pohár,
- de errıl még majd beszélünk.
Az elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- az elnökség következı ülését 2007. március 13.-án (kedd) 17 órára a Mevisz irodájába
összehívja,
- megköszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti (20:10).
Ez a jegyzıkönyv kettı (2) számozott oldalból áll.
Budapest, 2007. március 6.
(aláírások)
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Ágynemőmosatás szerdánként lesz, mert akkor olcsóbb.
2

