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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták: 2007. szeptember 10. (H) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út
24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Muntag Márton (titkár), Bence Orsolya és Osváth
Szabolcs (elnökségi tagok), Koltai Péter (elnökségi második póttag),
Tanácskozási joggal: Kiss Csaba (elnökségi harmadik póttag), Koltainé Somogyi Lilla (irodai
munkatárs).
Györe Dániel levezetı elnök
- megnyitja az ülést [17:25] és köszönti a résztvevıket,
- továbbá rövid imádságot mond,
- felkéri Lillát a jegyzıkönyv vezetésére, Orsit és Szabolcsot annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Visnyei Emıke elnökségi rendes tag és Udvardi Andrea elnökségi elsı póttag
elıre jelezte távolmaradását,
- megállapítja, hogy (az Asz. XV.9. szerint) Koltai Péter második póttag az ülésen szavazati
joggal rendelkezik,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Asz. XV. 10. értelmében) határozatképes.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg (zárójelben az elıterjesztı neve).
1. Nyári tapasztalatok, ide értve a grillpartit is
Az augusztus végén tartott grillparti elérte célját (kórus: nagyon klassz volt), Dani megköszöni a
szervezık munkáját. Szép számmal győltek össze mind táborvezetık, mind segítık. A hangulat jó
volt, és a grillezés közben sor került a nyári élmények megbeszélésére, a kemenesmihályfai
táborhelyen szerzett tapasztalatok kielemzésére, ötletek győjtésére a további szükséges
fejlesztésekhez (pl: a vizesblokk bıvítése – amit kivétel nélkül minden jelenlévı említett).
A grillpartin jelen voltak a felügyelı bizottság rendes tagjai (Csorba Gábor, Ittzés Ádám,
Zászkaliczky Pál) – akik bejelentették, hogy a közgyőlés elıtt fognak ülésezni.
Orsi: Egy grillpartihoz hasonló kötetlen megbeszélés még szükséges lesz a Bárka karácsony elıtt
(november elején).
2. Az irodavezetı és az iroda (elnök, titkár, Lilla)
Titkári beszámoló az irodavezetı-választás ügyében – a jegyzıkönyvhöz csatolva.
Az új irodavezetı beszámolt az elsı hetérıl, elvégzett feladatairól.
Felmerült a kérdés, hogy az elnökségi tagok vállalnak-e ügyeletet?
Márton – hetente többször bemegy az irodába
Orsi – szintén
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Andrea – hétfıi napokon
Dani – benéz, ha éppen ráér
Szabolcs – szintén
Az irodának lett MSN (Windows Live Messenger) hozzáférése, a felhasználónevet az
irodavezetıtıl lehet kikérni.
Zárható irattároló szekrény vásárlása szükséges az irodára. (Az elnök engedélyezte.)
Dani felkéri Lillát, hogy a következı elnökségi ülésig írja össze, miféle lomok vannak az irodán.
3. Telefonszámla (Orsi, Lilla, Márton)
Mi a szabály az irodába érkezı számlák lekönyvelésérıl, és elszámolásáról?
Könyvelıtıl meg kell kérdezni – Lilla feladata.
4. Kemenesmihályfa (Péter)
Péter és Szabolcs (honlapon korábban közzétett) határozati javaslatát az elnökség némi tanácskozás
és módosítás után egyhangúan elfogadja. (A határozathozatalban az Asz. XIII. 5. szerinti érintettség
miatt Péter helyett Csaba vesz részt.)
2007. 09. 10. EÜ 4. NP 1. H A Mevisz kemenesmihályfai akadálymentes szálláshelyének vezetıje a költségvetés és az elnökségi határozatok szabta határokon belül - önállóan intézi a táborhely
ügyeit, a táborhely ügyeiben aláírási joga van. Munkájáért díjazásban nem részesül, arról az
elnökségi üléseken köteles beszámolni. A táborhely vezetıjének az elnökség 2009. január 31.-ig
Koltai Pétert nevezi ki. A 2007. V. 29. EÜ 7. NP határozat hatályát veszti. A 2008. évi költségvetés
elfogadásáig a „költségvetési határok”-at az elnök és a pénztáros jelöli ki.
Péter javaslatára az elnökség – egyhangú döntésekkel - további két határozatot hoz (mindkettı
meghozatalában Dani, Márton, Orsi, Szabolcs és Péter szavaznak):
2007. 09. 10. EÜ 4. NP 2. H A mihályfai árakat úgy kell megállapítani, hogy a bevételek fedezzék a
mőködési kiadásokat (közmővek és fizetések).
2007. 09. 10. EÜ 4. NP 3. H A Mevisz költségvetésének összeállításakor minden évre tervezni kell
valamekkora mértékő mihályfai fejlesztést.
Ez utóbbihoz Péter megjegyzése, mellyel a jelenlévık egyetértenek: Azokban az években,
amelyekben a költségvetés szőkösebb, legyen több az önkéntes munka, de ha a költségvetés úgy
engedi, kerüljön sor nagyobb beruházásra.
Mihályfai munkák jelenleg:
- Pozsonyi Mihálytól árajánlat kérése – külsı utcafal, vezetékes gáztőzhely a konyhába + átnézik a
főtésrendszert, hogy üzemképes legyen a főtési szezon beálltára
- csatornázás kezdıdik a faluban – a rákötés a költségvetéstıl függ
5. Fotókiállítás
A fotókiállítás ötletgazdája és megvalósítója: Solymos Tamás fotóriporter. Az elıkészületekhez
részletes ütemterve van, amit megküld az elnökségnek.
A kiállítás megnyitójának idıpontja: december 4. 1800 Újpalotai Közösségi Ház (akadálymentes)
Látható: január végéig
Tamás a segítségünket kérte az alábbi pontokban:
- zenész(ek) keresése – kis zenés performance (október 1-re tudni kell!!!)
- sütemény, pogácsa a fogadásra
- meghívók postázása – a nyomtatást Tamás vállalja
- propaganda a honlapon
- szállítás
- képaláírások elkészítése (Orsi)
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Részletek megbeszélése:
- célcsoport / mit várunk a kiállítástól? figyelemfelkeltés, kapcsolatfelvétel a civil szervezetekkel, és
kemény „lobbizás”
- kiadvány a kiállításról (500-1000 darab, a lehetı legolcsóbb méretben)
- a tárlat sorsa: idıszaki vagy állandó? más helyen vagy „roadshow”?
- saját keretek, hogy kiállítható legyen késıbb is (árajánlat kérése: Lilla, Tekus)
Tamás távozása után Szabolcs megjegyzi, hogy az ötlet nagyon jó.
6. Pénzügyek (Gizi – Orsi)
A vaktábor-találkozó a tavaszi összegnek megfelelı támogatást kap, azaz 50.000 (ötvenezer)
forintot.
Gizi kéri, hogy ha valakinek a pénztárból nagyobb pénzösszeg kell/számlákat hoz, néhány nappal
elıre jelezze.
Egyenlıre még sok-sok pénz nem folyt be, és az alszámláinknak tartozunk, amiket akkor sem
tudunk teljesen kiegyenlíteni, ha befolynak a várt összegek. Javaslat / kérés: Amennyire lehet,
fogjuk kicsit vissza a kiadásokat év végéig, amíg azt nem látjuk, hogyan zárjuk az évet.
Kérdés: Vissza kell-e rögtön, egy összegben fizetni az alszámláknak, vagy kamatmentes hitelnek
tekintjük, és folyamatosan törlesztjük?
Gondolat: A jövı évi költségvetés tervezését még idén kezdjük el.
7. O.ZS. támogatása
Emlékek szerint pénzbeli támogatást a Mevisz nem szokott adni. Orsi beszél Gizivel ill. Roszík
Gáborral.
8. Pólók és pulcsik
Pénzszőke miatt elnapolva januárig.
9. A honlap
Idıszőke miatt elnapolva. (Azért a fejlemények mindenkinek tetszenek.)
10. Újság (Csaba)
Az elsı szám megjelenése október 10-15-re várható, egyelıre nincs elég anyag.
Csabi dolgozik rajta.
11. Programok, avagy ki mit vállal az új tanévben?
Az idı elırehaladtára való tekintettel a töménytelen program közül az elnökség csak a
legsürgısebbeket tekinti át:
- tábortalálkozók ısszel:
Hack János = vakok okt. 5-7.
Gerencsér Orsi - Szilvási Berci okt. 12-14.
Mikola Gyöngyvér = bóbiták okt. 19-21.
- mihályfai megmozdulások: szept. 22. tujaültetés, kertrendezés
- Tamás mise szept. 16. (Effajta programokat ki lehet rakni a honlap Aktuális / Hírek rovatába.)
Daninak megy a vonata, de Szabolcs kérdésére elmondja, hogy az elnöki tisztséget a következı
ciklusra is vállalja, bár ideje a mostaninál is kevesebb lesz.
12. Molnár Gábor státusza (Orsi)
Elnapolva – Orsi és Márton személyesen beszélik meg Gáborral.
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13. Könyvelı (Orsi)
(bizalmas)
20:10 Dani távoztával az elnöklést (az Asz. XIII. 9. szerint) Márton veszi át.
14. Reklámos dolgok: plakátok, szórólapok (Márton)
Györe Balázst Orsi megkeresési mihályfás szórólapkészítés ügyében.
Egyébként pénz- és idıszőke miatt elnapolva.
15. A Váci úti lakás (Orsi)
Egy betörési kísérlet és zárcsere után célszerő volna bérbe adni.
Némi töprengés után abban maradunk, hogy „igazi” hirdetést nem adunk fel, csak egyetemi
csatornákon hirdetünk.
Konklúzió: Gizivel megbeszélni
16. Székács Barbara pályázata (Csabi)
Egy nemzetközi tábor meglehetısen kialakulatlan ötletérıl van szó - elnapolva
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontok végére ért,
- az elnökség következı ülését 2007. október 1.-jére összehívja,
- megköszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti [20:35].

Ez a jegyzıkönyv négy (4) számozott oldalból és egy mellékletbıl áll.
Budapest, 2007. szeptember 21.

(aláírások)
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Melléklet

JELENTÉS AZ IRODAI MUNKATÁRSI PÁLYÁZATRÓL
Tisztelt Elnökség!
Az Elnökség 20070619EÜ3NP határozatával Danit és engem bízott meg az irodavezetıi állás
betöltésére. Örömmel jelenthetem, hogy az irodai munkatársi pályázat szabályosan és eredményesen
lezajlott.
Az elızetes megbeszélések alapján kialakultak a pályázati kiírás fıbb pontjai. Július folyamán ezt a
pályázati kiírást több egyházi fórumra eljuttattuk (Evangélikus Élet, Reformátusok Lapja, Új Ember,
FraterNet-Mindenki evangélikus levelezılista, parokia.hu portál).
A megadott határidıig 24 pályázat érkezett, egy kivételével e-mailben. A motivációs levelek alapján
leszőrhetjük, hogy az összes meghirdetési fórumról érkezett jelentkezı. A pályázatok megtalálhatók
az irodán az „Irodai munkatársi pályázatok 2007” címő mappában.
A pályázók közül az alkalmas jelölt kiválasztásához bizottság jött létre, tagjai Bence Orsolya, Kiss
Csaba, Muntag Márton és Osváth Szabolcs elnökségi tagok és Tekus András munkatárs voltak. A
bizottság a határidı után nemsokkal összeült és formailag (lelkészi ajánlás és motivációs levél
megléte, e-mailben való küldés) illetve tartalmilag elbírálta a pályázatokat. Megjegyzendı, hogy az
interjúkig nem érkezett minden jelentkezıtıl lelkészi ajánlás, számosat késıbb pótoltak. Az
elbírálás után 14 jelentkezıt tartott a bizottság alkalmasnak a meghallgatásra.
A meghallgatás négy részletben zajlott. 12-én egy pályázó került meghallgatásra, 14-én hét, 15-én öt
és 16-án egy pályázó. Az állásinterjúkat követıen hosszú megbeszélések után két pályázót tartott a
bizottság alkalmasnak az állás betöltésére.
A javaslat a két nappal késıbbi megbeszélésen született meg. A bizottság irodai munkatársnak
Koltainé Somogyi Lillát ajánlotta, mely javaslatot Dani elfogadta (velem együtt).
Lilla 2007. szeptember 1-jétıl dolgozik az irodán. Munkaszerzıdését elsı munkanapján írta alá.
Szeptember 5-én a könyvelınkkel is találkozott, ahol alkalmazásának adminisztratív ügyeit is
elintézték.
A pályázattal, Lilla alkalmazásával kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszolok.

2007. szeptember 10.
Muntag Márton
titkár
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