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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták: 2007. március 13. (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, K______ József és Tekus András.
Györe Dániel levezetı elnök
- megnyitja az ülést és köszönti a résztvevıket (17:15),
- 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 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 (zárójelben az elıterjesztı neve).
1. Telefonok és SIM-kártyák (Orsi)
Orsi intézi a 20070226EÜ2NP határozat végrehajtását, de csak ma kapta meg az árlistát, aminek
alapján az irodai mobilt Orsi, Ildiét Ildi választja ki.
A határozat pontosítására az elnökség egyhangúlag (5 szavazattal) az alábbi határozatot hozza:
A Mevisz Ildi telefonjának árából 10.000 (tízezer) forintot, telefonszámla-megváltásként pedig
havonta 5.000 (ötezer) forintot fizet.1
2. Mihályfa (Orsi)
A mőködési engedélyeztetés dolgaiban az egyetlen elırelépés, hogy Eredics ismerıse küld majd
ajánlatot.
A szerszámkamrára biztosan kell engedély, a vasúti kocsiról hosszas kollektív töprengés után
kiderül, hogy irreális, a reális megoldásnak a faház tőnik (Dani: "Tessék utánajárni!", József
javaslata: www.nemsitt.hu2). Az egyéb szükségességeket Péter összeírja.
Az éves gázfogyasztást Orsi 2500 m3-re kérte, a szemetes szerzıdéséhez már csak az igényeink
hiányoznak (hány, milyen és mekkora kuka). Az ÁNTSZ véleménye a döntı, szemétszállítás
kéthetente van.
Hapci konyhájának (A konyha HACCP-jének) József utánanéz.
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Természetesen drágább vagy több telefont illetve elıfizetést is vehet, de a különbözetet ı fizeti.
Másnapra küldött konkrét ajánlatokat is.
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Az ebédszállításra van 450 forint/fıs termoedényes ajánlat, a maradék elszállítása is megoldható.
Péter és Márton a mihályfai beszerzendık listájának nagy részét beárazta a Metro áruházban.
Az ágynemőhuzatok tisztítását Ildi intézi, egy paplannal próba-vegytisztítás történik.
Az "ágyazás" április 30.-a környékén várható.
Az épület zabálja a pénzt, nagyon kéne reklámozni (lesz szórólap is).
Az avatási meghívókat páran megköszönték (pl. Fabiny Tamás püspök, 93/2007 bejövı iktató).
Az avatás alkalmából a 6 asztalon és 12 terítın lesz kenyér, körözöttes gépsonka, fasírt, saláta,
szendvics, sütemény, kávé, ásványvíz, üdítı, gyümölcslé, bor (a borverseny késıbb lesz), mőanyag
tálca, mőanyag tányér, mőanyag pohár, mőanyag villa, mőanyag kávékavaró. (Ekkor a felsı
vezetésben vita bontakozik ki, hogy ki is engedélyezhette volna a kancsók megvásárlását, Dani vagy
Péter.)
A hangosítást Orsi elkéri Macitól (Huszák Zsolt), de nem tudja, hogy mit kérjen.
A HEC (Márton et al.) péntek este megy le (hogy Ildinek legyen segítsége szombat reggel), az
IAR (Tekus és utasai) szombat délelıtt; Gerencsér Orsi és Udvardi Andrea pedig a szomszédban
laknak.
Az avatásra interjúkészítési céllal néhány helyi és környékbeli médium is kivonul.
3. Metró-kártyák (Márton)
Az ötbıl kettı megújult, Dani illetve Péter nevén vannak. A Gizi nevére szóló kártyáról felmerül,
hogy az irodában legyen. A többi kettıhöz pillanatnyilag nincs ötlet, hogy kinek a nevére szóljon.
4. Pályázatok, pénz- és egyéb kunyerálások
Nem teljesen világos mindenki számára az NCA szisztémája.
József megemlíti, hogy vannak táborhely-fejlesztési pályázatok.
Egyesek szerint másoknak már sikerült élelmiszerboltokból lejárós kaját ingyen vagy olcsón
elhozni.
Dani vállalja a kalapozást, Csaba pedig a kunyeráló levél megfogalmazását.
A táborokba hívogató plakátokra Dani a szükséges 40.000 (negyvenezer) forintot jóváhagyja.
5. A passió (Orsi)
A próbahétvége jó volt.
A plakátok elkészültek, 200 darab 36.000 forintért.
A hangosítást Orsi elkéri Macitól (Huszák Zsolt), de nem tudja, hogy mit kérjen.
6. Az irodavezetı (Orsi)
A Viki körüli rejtélyek mennyisége nem csökkent. Részünkrıl a rendkívüli felmondás elment, a
tértivevény visszajött.
Egyelıre Orsi önkéntesként vezeti az irodát, de szeptembertıl nem vállalja (vagyis az elnökségi
tagságát nem érinti a kérdés). Péter szerint Lilla nyáron besegítene. Mostantól kezdve újra
irodavezetıt keresünk.
József megemlíti, hogy a törvény szerint az önkénteseknek költségtérítés adható; az alkalmi
munkavállalói kiskönyv szabályainak - Dani kérésére - utánanéz.
Április elsejétıl célszerő volna (teljes állásban) alkalmazni Tekust, de ehhez tisztázni kell, hogy
ı diák-e.
7. Irodakulcsok (Orsi)
Emıke végsı elkeseredésében elkérte Orsi kulcscsomóját és lemásolta.3
8. A közgyőlés elıkészítése
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Mágneskártyája értelemszerően nincs.
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Dani katyvaszellenes munkaterve olvasgatandó és véleményezendı. (Emıke nincs jelen, tehát
nem tud beszámolni a terveirıl. Márton véleménye: a kampányolás, Mihályfa és a pályázatok
(ebben a sorrendben) a legfontosabbak. Szabolcs elküldte a véleményét Daninak.)
Péter titkárságról való lemondólevele 113/2007. bejövı sorszámon iktatva.
Márton és Szabolcs vállalják a titkárjelöltséget, választási kortesbeszédeik (melyekben
kölcsönösen a másik jelölt rátermettségét és nagyszerőségét fejtegetik) az irodán és a honlapon
olvashatóak.
Péter (Orsi kérésére) vállalja az elnökségi rendes, Csaba és Muntag Vince pedig a póttagságot.
A felügyelı testületi tagság vállalásáról Z. P.-t Márton megkérdezi.4
9. Furgon (József)
József furgont készül venni, amelyet megosztott használatra felajánl a Mevisznek és a
szempontjainkról érdeklıdik. Miután tisztázódik, hogy nekünk plusz jármőre a tábori szezonban
van szükségünk, egyébként inkább pilótából van kevés, az ötletet megköszönjük, de elvetjük.
Az elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- az elnökség következı ülését 2007. március 27.-én (kedd) 17 órára a Mevisz irodájába
összehívja,
- megköszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti (20.02).
Ez a jegyzıkönyv három (3) számozott oldalból áll.
Budapest, 2007. március 25.
(aláírások)
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Ifjabb Zászkaliczky Pál vállalja.
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