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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
2007. október 1. (H) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Muntag Márton (titkár) – levezetı elnök (az Asz. XIII. 9. szerint), Bence
Orsolya és Visnyei Emıke (elnökségi tagok), Udvardi Andrea (elnökségi elsı póttag)
Koltai Péter (elnökségi második póttag),
Tanácskozási joggal: Tekus András (Bárka-munkatárs), Koltainé Somogyi Lilla (irodai
munkatárs), Molnár Gábor, Tari Zsuzsanna (késıbb érkezett).
Muntág Márton levezetı elnök
- megnyitja az ülést [17:15] és köszönti a résztvevıket,
- felkéri Andreát egy rövid imádság elmondására – aki eleget is tesz a felkérésnek,
- felkéri Lillát a jegyzıkönyv vezetésére, Orsit és Pétert annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Györe Dániel elnök, Osváth Szabolcs elnökségi rendes tag és Kiss Csaba
elnökségi harmadik póttag elıre jelezte távolmaradását,
- megállapítja, hogy (az Asz. XV.9. szerint) Udvardi Andrea és Koltai Péter elnökségi póttagok
az ülésen szavazati joggal rendelkeznek,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Asz. XV. 10. értelmében) határozatképes.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg (zárójelben az elıterjesztı neve).
1. Pilóták a nyáron (Tekus) – új emberek?
Tekus András: Van elég pilóta, nyáron nem volt fennakadás
Orsi: De a táborok nem tudták maguknak megoldani a szállítást csak András segítségével
Péter: szempontok: - Van-e olyan tábor, ahol egyáltalán nincs pilóta?
- Van-e olyan tábor, aki meg tudja teljesen oldani?
- Tekusnak nem nagyon strapás-e a nyár? (Tekus nem érzi annak)
Márton: Minden táborban legyen legalább egy IAR-os.
Ezt követıen az elnökség végigtekintette a táborokat:
Bence Orsi-Koltai Péter tábor: IAR Mackó/Péter
HEC Orsi (városon belül nem vállalja)
Bóbita tábor: Tekus szállít, nem problémás szállításilag, vannak saját autóval is
IAR Horváth Lajos
Az IAR kell a programjaikhoz is
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Udvardi Andrea-Tari Zsuzsi: IAR pilótájuk nincs, de Tekussal gördülékenyen ment
HEC ott volt a táborban, vezette: Andrea, Szabolcs, Dobi
Györe Dani tábor: kisbuszokkal Tekus és Gizi szállított
HEC-Urbán Pisti
Gerencsér Orsi-Szilvási Berci: nem kell nekik plusz sofır, megoldották a szállítást

Orsi: minél több embert be kéne vonni a szállításba
Tekus: vannak emberek saját autóval is
Az elnökség a fıpilóták ajánlásai alapján egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
2007. 10. 01. EÜ 1. NP 1. A pilótalista az alábbi nevekkel bıvül:
Bánfi Sándor
Bence Orsolya
Friedrich Eszter
HEC
Udvardi Andrea
Urbán István
Horváth Lajos - IAR
2. M. Gábor (Orsi, Márton)
Kérdés, Gábor milyen módon tudná segíteni a Segítıszolgálatot? Mire ér rá? Lehetıségek:
megbízással, alkalmi munkavállalóként vagy önkéntesként. Gábor önkéntesként szeretne ezentúl
részt venni a szállításban.

3. Az EME (Tekus)
A javíttatás költségét a Mevisz fizeti, hiszen a Mevisz autója.
Péter: De ki használja a buszt?
Tekus: Ha a pécsiek kölcsönadják a Luther Rózsának, azt Bárkás programokba fektetik.
Péter: Ki van elıbbre, a kórus vagy a Mevisz? A busz nyárra kellene.
Tekus: Az idén az autóbeosztás miatt nem kellett.
Márton: Levonja a konklúziót – A jövıben legyen cél, hogy a táborok kapjanak saját autót a tábor
idejére. A Bence-Koltai tábor felıl felmerült az igény, hogy legyen végig autó.
Az autók beosztását elıre le kell tisztázni, hogy késıbb senkit se érjen meglepetés.
[ 18:15 Emıke elmegy, az ülés továbbra is határozatképes ]
4. Munkaköri leírás (Tekus)
Az elnökség egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
2007. 10. 01. EÜ 4. NP 1. Az elnökség felhatalmazza Danit és Mártont, hogy szerzıdést
módosítson Tekus András alkalmazottal. A felhatalmazás november 1-jéig érvényes.
5. A honlap
Kerüljön ki az elnökségi témák közül a késıbbiekben – legyen külön összejövetel a honlap iránt
érdeklıdıknek. A döntéssel Szabolcsot is várjuk meg.
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Tekus megígéri, hogy lesz user lista, melyen látható lesz az elnökség számára, ki regisztrált a
honlapon, és ki melyik felhasználói csoportban van.
Felmerül az igény, hogy a Mevisz-hírlevélre (régebben levelezılista) minél többen jelentkezzenek
fel. Tekus felajánlja, hogy megoldja, hogy az RSS-ek automatikusan menjenek ki levlistára. Márton
véleménye, hogy ennek a prioritása a mélyben van a többi feladathoz képest.
A képeket egyelıre Tekus teszi fel – táboronként ~30 db-ot – kiválogatva szeretné megkapni,
legjobb lenne képaláírásokkal együtt.
6. Mihályfa(Péter )
A honlapon Péter nyitott két témát, egyet az Általános csevejen belül, egyet az Elnökségi területen
belül. Ezeken szerepel, hogy október 13-án újabb építıhétvége lesz.
A tervezett fejlesztésekre Pozsonyi adott árajánlatot:
Homlokzati fıkerítésre – mivel az az utca felé kezdett dılni
Tőzhely bekötésre
Egy azóta felmerült probléma: a régi ház feletti tetın elmozdult két cserép – valószínőleg egy
rágcsáló félrelökte, ezért a betegszoba beázott.
Felmerült igények még: Kerti wc faházban. Kérdés, hogy kell-e hozzá építési engedély?
Zuhanyzó villanybojlerrel
Komposztos gödör – széna, moslékra megoldás lehetne
Péter: Fontossági sorrend:
1. Tőzhely bekötés
2. Vizesblokk + csatorna
3. Tetı – hamarabb, mint 5 év
Az ıszre két csoport is van kilátásban: októberben egy egész hétre, novemberben egy hétvégére
[ Tari Zsuzsi jött ]
7. Váci úti lakás (Orsi)
Továbbra is keressük, ki venné ki ideiglenesen a lakást. Egy fı beköltözése esetén 50 000 Ft; két fı
esetén 70 000 Ft lenne a bérleti díj, a rezsit a Mevisz fizeti.
8. O.ZS. támogatása (Orsi)
Marad az irányelv, miszerint pénzbeli támogatást a Mevisz nem ad. Egy monitort tud a Mevisz
felajánlani támogatásként.
9. Zárható irattároló szekrény (Lilla)
Rendelés megtörtént, Gizi átutalta, a számla megérkezett. Megérkezése a továbbiakban várható.
10. Irodai lomok (Lilla)
A változás már látható, továbbra is folyamatban.
11. Telefonszámlák (Lilla)
A telefonszámlák 70% könyvelhetı le, 100%-a a pályázatokhoz elszámolható.
12. Fotókiállítás (Orsi, Lilla)

(3 /5. oldal)

A Mevisz 2007. október 1.-i elnökségi ülésének jegyzıkönyve
A kiállításon Pusker Éva hegedős és régi Bárkás fog zenélni. A kiadványra árajánlatok érkeztek, az
ügy még folyamatban van, így a döntés errıl és a képtartókról elnapolva.
13. Irodaház/Esztusház
Cél: az Esztus-ház olyan lakásban kapjon helyet, amely megfelel az intézményekre vonatkozó
követelményeknek, hogy késıbb átalakítható legyen lakóotthonná (ha úgy alakul a helyzet).
Irodaház: iroda mellett legyen raktár, (mostani 18 m2, 60 m3) irattár használat a tőzbiztonság és a
helyhiány miatt. Akadálymentes épület legyen.
Parkoló: Esztus-ház mellett kell, irodaház mellett legyen jogosultságunk beállni.
Kellene Csepregi Gyulával is beszélni – a segédlelkészi lakás ügyében és a létrejövı új felállás
miatt. Orsi elvállalja.
Péter szerint érdemes lenne, ha az elızı építész készítené a terveket a Vajda Péter utcába, hiszen
egyszer már egyszer már lezongorázta az önkormányzattal a lehetıségeket és az
akadálymentességben is van tapasztalata.
Végül az elnökség abban marad, hogy Dani és Péter beszéljen Prıhle Gergellyel a fent említett
témákban.
14. Dani anyósa (Dani)
Elnapolva Dani távolléte miatt.
15. Mihályfai prospektus szerkesztés (Dani, Orsi)
Elnapolva Dani távolléte miatt.
16. Székács Barbara pályázata (Csabi)
Elnapolva Csaba távolléte miatt.
17. Újság (Csaba)
Elnapolva Csaba távolléte miatt.
18. Programok
Bárkarácsony – december 1-én, ádventi hangulatban. Koordinálja Orsi, Lilla segítségével.
Szüreti bál – Ladik: október 26-án, a Hadtörténeti Intézet Márványtermében. 13 gimnázium kapott
meghívást, 10 külföldi diák is részt vesz. Misztrál koncert és moldvai táncház a
Tatros együttessel lesz programon.
Cikk lesz róla az EvÉletben, riport a Kossuthon az Evangélikus félórában.
Invitáló cetli kell a belépéshez, kb. 150 fı fér be.
Szélrózsa – Kıszeg: idıpontja 2008. július 16-20. Lesz egy szervezıi megbeszélés október 20-23.
között Kıszegen, amelyen Andrea és Márton részt vesznek a kettıjük közti
megbeszélés alapján.
Felmerülı további kérdések: Hogyan változtatja ez meg a táboraink idıpontját?
A táborvezetıs megbeszélés mikor legyen?
Orsi elindít egy fórumtémát Szélrózsa-ügyben.
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A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontok végére ért,
- az elnökség következı ülését 2007. október 15-ére összehívja,
- megköszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti [19:45].
Ez a jegyzıkönyv öt (5) számozott oldalból áll.
Budapest, 2007. október 2.
(aláírások)
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