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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták: 2007. november 26. (H) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Muntag Márton (titkár), Osváth Szabolcs (elnökségi
rendes tag), Koltai Péter (elnökségi második póttag),
Tanácskozási joggal: Tekus András.
Györe Dániel elnök
- megnyitja az ülést [17:45] és köszönti a résztvevıket,
- elmond egy rövid imát,
- felkéri Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére, Pétert annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Bence Orsolya elnökségi rendes tag, Udvardi Andrea és Kiss Csaba elnökségi
póttagok, továbbá Koltainé Somogyi Lilla elıre jelezték távolmaradásukat; Visnyei Emıke
elnökségi rendes tag elıre jelezte késését,
- megállapítja, hogy (az Asz. XV. 9. szerint) Koltai Péter elnökségi 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.
1. Programok
A múlt hétfıi Bárka-megbeszélésen az alábbi programokról volt szó: fotókiállítás1, soproni
toborzás, karácsonyozás, szilveszterezés, passiózás2, nyári táborok, Szélrózsa. A következı
megbeszélés január-február környékén várható.
2. Tekus András munkaviszonya
Tekus bejelenti, hogy november 30.-ával fel kívánja bontani a munkaszerzıdését. A honlapot
szívességbıl továbbviszi, a táborvezetést is vállalja. A nevéhez főzıdı segítıszolgálat
lényegében felszámolódott, a banki pénzfelvételi jogosultság csak havonta 1-2 alkalommal jelent
tennivalót. Igazából a gépjármő-referensi feladatokra kellene valaki; de az elnökség kérésére
Tekus azt is vállalja, amíg Budapesten lakik.3
Az elnökség egyhangúan4 az alábbi határozatot hozza:
Hozzájárulunk Tekus András munkaszerzıdésének november 30.-ai, közös megegyezéssel történı
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A hely nagyon szők. Mindenki hozzon süteményt!
Péter elmondása szerint Lilla vállalja a szervezést.
3
Tekus elmondása szerint Gizi a pénztárosi teendıket hosszútávon átadná valakinek.
4
A határozathozatalnál Dani, Márton, Szabolcs és Péter szavaz.
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A www.mevisz.hu fórumainak olvasása nagyban elısegíti a jegyzıkönyv megértését!
(1/3. oldal)

A Mevisz 2007. november 26.-i elnökségi ülésének jegyzıkönyve
felbontásához. Felhatalmazást kap az elnök a szükséges iratok aláírására. A 2007. II. 26. EÜ 1.
NP és a 2007. III. 27. EÜ 8. NP határozatok hatályukat vesztik. Ez a határozat 2008. XII. 1.-jén
hatályát veszti.
[Kárpi benéz. 18:00 Visnyei Emıke érkezik. Az elnök megállapítja, hogy Koltai Péter továbbra
is szavazati joggal rendelkezik.]
3. A Hírmondó tanulságai
Sem Orsi, sem Csaba, sem Vince nincs jelen; téma elnapolva (a karácsonyon felvetjük).
4. Irodai ügyek
Az ügyelet elég jól megy. Fénymásolóra Dani és Tekus is hoz árajánlatot. A vírusirtó dolgában
Tekus még nem ért célba. A könyvelıtıl Gizi és Dani elkérik a tavalyi cuccot.
5. A közgyőlés elıkészítése
Az elnökség egyhangúan5 az alábbi határozatot hozza:
Az elnökség a Mevisz éves közgyőlését 2008. március 9.-én (vasárnap) 14:00-ra, ennek
határozatképtelensége esetén a pótközgyőlést ugyanaznap 14:15-re az Üllıi út 24.-be az alábbi
napirenddel összehívja:
- elnöki jelentés,
- titkári jelentés,
- felügyelı testületi jelentés,
- Bárka-témafelelıs beszámolója,
- Ladik-témafelelıs beszámolója,
- pénztárosi jelentés,
- 2007. évi zárszámadás,
- 2008. évi költségvetés,
- 2007. évi közhasznúsági jelentés,
- tisztújítás,
- egyéb.
Ez a határozat 2008. március 10.-én hatályát veszti.
A meghívók január második hetében már mehetnek ki.6
A tisztújítás kapcsán Tekus úgy nyilatkozik, hogy még nem döntötte el, vállal-e tisztséget.
A költségvetésre Gizi, Márton és Péter készítettek egy javaslatot, melyrıl az elnökség tárgyal, de
még visszatér rá.
6. A Bárka-ház dolgában voltak és lesznek tárgyalások.
7. A Váci utcát kiadjuk, a korábban megállapított feltételek7 érvényesek.
8. Mihályfa
Péter ismertet néhány hosszú távú tervet: az alsóházi fürdıszobák átalakítása, a tőzhely vezetékes
gázra kapcsolása, főnyíró.
9. A Ladik
Emıke jó kapcsolatot ápol az evangélikus iskolalelkészekkel.
A Ladik egy december 19.-i, balatonboglári koncert teljes bevételét megkapja avval, hogy Somogy5

A határozathozatalnál Dani, Márton, Emıke, Szabolcs és Péter szavaz.
A teremfoglalást Dani, a meghívókat Szabolcs intézi.
7
1 fınek 50 ezer forint + rezsi, 2 fınek 2*30 ezer forint + rezsi havonta.
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A Mevisz 2007. november 26.-i elnökségi ülésének jegyzıkönyve
Zalában kell elköltenie.
A Tatros tud mozgássérült- és vak táncházat is tervezni (talán táborokba is szívesen jönnek).
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- az elnökség következı ülését 2007. december 17.-én, hétfın 17 órára összehívja,
- megköszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti [19:30].
Ez a jegyzıkönyv három (3) számozott oldalból áll.
Budapest, 2007. december 6.

(aláírások)
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