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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták: 2007. április 17. (K) 17:00, a Tekus család otthona (Budapest XII.,
Városmajor utca)

Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Muntag Márton (titkár), Visnyei Emıke (elnökségi
tag) és Udvardi Andrea (elnökségi elsı póttag),
Továbbá: Borbás Erika, Haraszti Dóri, Somogyi Lilla, Szász Gizella (pénztáros), Tekus
András, Tekus Borbála Eszter, Tekus Pál Sebestyén.

Györe Dániel levezetı elnök
• megnyitja az ülést és köszönti a résztvevıket,
•
rövid imát mond,
•
felkéri Mártont a jegyzıkönyv vezetésére, Emıkét és Andreát annak hitelesítésére,
•
megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (a régi Asz. XV.7.a., illetve az új Asz. XV.
12. szerint) lett összehívva,
•
bejelenti, hogy Bence Orsolya és Osváth Szabolcs elnökségi tagok, Koltai Péter és Kiss
Csaba elnökségi póttagok elıre jelezték távolmaradásukat,
•
megállapítja, hogy (a régi Asz. XV.7.b., illetve az új Asz. XV.9. szerint) Udvardi Andrea
elsı póttag az ülésen szavazati joggal rendelkezik,
•
megállapítja, hogy az elnökségi ülés (a régi Asz. XV.7.a., illetve az új Asz. XV.10.
értelmében) határozatképes.

Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg (zárójelben az elıterjesztı neve).
1. Esztus-ház, Iroda-kérdés, pénzügyi helyzet (Dani)
Az egybefonódó témák miatt az elnökség együtt tárgyalja a kérdéseket. [Gizi egy idıre elhagyja az
ülés helyszínét]. Dani röviden ismerteti a helyzetet és elmeséli Prıhle Gergely országos felügyelıvel
folytatott beszélgetését (ld. az emailjét, mely nem nyilvános melléklete a jegyzıkönyvnek)
Felolvassa Orsi levelét (ld. a nem nyilvános mellékletben). Dóri kérdésére Dani elmondja, milyen
megállapodásunk van a kıbányai gyülekezettel: az Esztus-ház és az iroda tulajdonjoga a
gyülekezeté maradna, a Mevisz pedig a befektetıtıl megvásárolná a késıbb beosztott lelkésznek
szánt lakást. (Ez a szerzıdés még akkor készült, amikor egy befektetı a területen társasházat akart
építeni.) Dani felvázolja a két fı problémakört a pénzkérdést és a segítık hiányát. Gizi távollétében
Tekus elmondja, hogy véleménye szerint az irodát és a raktárat nem szabad különválasztani, és
szerencsés lenne, ha a Bárka-ház, az iroda és a raktár együtt maradna. Ezenkívül még szüksége van

a Mevisznek parkolóhelyre (a Bárka-házban mindenképp és az esetleges irodaházas projekt
megvalósulása esetén ott is), illetve szerencsés lenne, ha a Mevisznek nem kéne akadálypályát
futnia a raktárba való ki- és bepakolásnál. [Gizi visszaér.]
Gizi beszámol a Mevisz jelenlegi anyagi helyzetérıl, mely nem túl rózsás. A Mevisz fıszámlája a
Túróczy és Esztus-ház alszámlának való tartozás miatt „mínuszban” van. Viszont ez megváltozik,
ha megkapjuk az egyházi támogatást és a Mobilitás-pályázatot. Mindkettı szinte bármikor jöhet. A
passiós pályázat összege megérkezett, úgy néz ki, hogy a passió pénzügyi mérlege nemnegatív.
[Dani telefonon beszél Csorba Gáborral.] A telefonból kitőnik, hogy nem biztos, hogy megkapjuk a
Gusztáv Adolfnál pályázott teljes összeget, és lehet, hogy azt is csak év vége felé. Tudni kell még
azt, hogy a fıszámlából kell fizetni a béreket, mely nem kis összeg.
A Bárka-háznál felmerülı kérdésekre válaszolva Gizi elmondja, hogy a szórólapnál konkrétabbat
nem lehet most mondani a Bárka-házról, de a beszélgetés során árnyalja az elképzelés képét. A
házban 4 mozgássérült és 4 segítı lakna, akik nem csak a párjuknak, hanem csapatban segítenének.
A bekerülés kérdése még nem volt tisztázott, felmerült a pályáztatás lehetısége is. A szempontok:
javítson a házba kerülés az adott mozgássérült életviszonyain, alkalmas legyen a közösségben való
életre. Egy mozgássérült a bekerülésétıl kezdve addig lakna a házban, amíg állandó orvosi
kezelésre nem szorul. A segítı addig lakna a házban, amíg vállalja. Fontos, hogy kell „lelépési idı”.
Kérdésre Gizi elmondja, hogy szerinte az esetlegesen késıbb kiköltözı segítık helyére valószínőleg
lehetne találni újabbat (célcsoport: vidéki fıiskolások, egyetemisták, Bárkások). A házba kerülés
kérdésében ki döntsön? Az eredeti ötletek alapján a bentlakók. Márton szerint az elnökségnek vagy
más, erre a célra kijelölt szervnek kéne jóváhagynia a döntést. Az elnökség ellenzi azt, hogy a
Luther-kollégisták kötelezıen feladatokat végezzenek a házban. A Luther-otthon 2008.
szeptemberében már a Vajda Péter utcában indulna. Korábban Gizi és Koltai Péter elkezdtek írni
egy Házszabály tervezetet. Gizi megígéri, hogy megkeresi. (ld. a nem nyilvános mellékletben) Újra
szóba kerül a gyülekezettel való megállapodás, kiderül, hogy az akkori befektetınek az üzlet
megérte úgy is, hogy a gyülekezet megkapta volna a kápolnát, a Bárka-házat és a Mevisz-irodát is,
amíg a mostani, Luther-otthonos verzió esetén már csak a kápolna maradna a gyülekezet
tulajdonában.
Az elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy megbízza Danit, hogy a Kıbányai Gyülekezettel
vizsgálják felül a megállapodást a következı elnökségiig. Ki költözzön be? A múlt felidézése és
ötletek megnevezése után az elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy megbízza Danit, hogy még a
héten beszéljen a táborvezetıkkel, kit tartanának alkalmasnak. Ez a határozat érvényét veszti 30
nap múlva. Ha már vannak jelöltek és érdeklıdık, Gizivel együtt lehetne folytatni a Házszabály
írását.
2. Katyvaszellenes munkaterv (Dani)
Az irodavezetıi feladatok c. lap vitára lett bocsátva (Márton által). Hozzáfőzés, kérdés nem
érkezett. Az elnökség nem határoz az irodavezetıi kérdésben egyelıre, szakdolgozata beadása után
továbbra is Orsi viszi az ügyeket, az érdeklıdı és a leendı irodavezetı-jelöltekkel.
A támogatások kérése címő írás vitára lett bocsátva (Dani által). Hozzáfőzések: köszönılevelek:
Márton egyeztet ez ügyben Orsival. Társadalmi célú hirdetés feladása – jó, csak van-e rá pénzünk?
Dóri felveti, hogy ne csak pénzt kunyeráljunk, hanem mást is. A mihályfai beszerzendık listájáról
kunyerálásra kerül az ágybetét, tányér, evıeszköz, és ezenkívül még benzin. A listát Márton elküldi
Dórinak és Erikának, akik Danival intézkednek, miután egyeztettek Péterrel.
3. Mihályfa (a távollevı Péter helyett Márton)
Főnyíró: az elnökség elfogadja Péter javaslatát és a főnyírót felveszi a beszerzendık listájára. Az
elnökség úgy foglal állást, hogy ne Závorszki hanem Jakusék gondozzák a kertet. A kukák kérdése
még nincs tisztázva, ezt Márton vállalja. A radiátorok kérdését Tekus vállalja.
4. Pályázatok (Márton)

NCA: íródik Gizi, Péter és Márton által. Fontos.
Biogreen-számítógépek: Tekus elmondja, hogy nem éri meg, mert több a benzinköltség, mint a
számítógépek ára.
Monitorok Skultéty Lacitól: ötletek jönnek, kinek lehetne adni. Talán egyet az irodának.
5. Tekus munkaszerzıdése (zárt anyag)
6. Honlap (Tekus)
Az elnökség véleménye alapján a Szentírás Szövetség linkjét nem, és a Tamás-mise linkjét
felvesszük a honlapra. Dani ajánlja, hogy a Meviszrıl szóló tv- és rádiófelvételek is linkelıdjenek
be. Tekus bólint.
7. Pilóták (Tekus)
Tekus Szilvási Bertalant pilótának javasolja az IARhoz. Az elnökség a Mevisz pilótalistájáról szóló
2006. szeptember 5. EÜ 1. NP 1. H határozatot egyhangúlag akként módosítja, hogy Szilvási
Bertalant felveszi az IAR pilótáinak listájára. Ezenkívül bejelenti, hogy jelenleg Osváth Szabolcs és
Gere László pilótajelöltek.
8. Elhalasztott témák
Hírmondó, kampányolás, új Alapszabály aláírása.
Az elnök
– - megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
– - az elnökség következı ülését 2007. május 8-án (kedd) 17 órára a Mevisz irodájába összehívja,
– - megköszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti.
Ez a jegyzıkönyv három (3) számozott oldalból és négy (4) mellékletbıl áll.
Budapest, 2007. április 21.
(aláírások)

