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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták: 2008. január 14. (H) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Bence Orsolya, Visnyei Emıke és Osváth Szabolcs
(elnökségi rendes tagok), Koltai Péter (elnökségi második póttag),
Tanácskozási joggal: Koltainé Somogyi Lilla (irodavezetı), Tekus András1.
Györe Dániel elnök
- megnyitja az ülést [17:10] és köszönti a résztvevıket,
- elmond egy rövid imát,
- felkéri Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére, Orsit és Emıkét annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Muntag Márton titkár, Udvardi Andrea és Kiss Csaba elnökségi póttagok elıre
jelezték távolmaradásukat;
- 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. A közgyőlés elıkészítése (Szabolcs)
- helyszín (Dani lefoglalta, a kulcsot az elıtte való pénteken Lilla kéri el)
- jelentések kellenek (Légyszi idıben szóljon, aki kéri, hogy Szabolcs írja meg helyette!)
- jelöltek a tisztújításhoz (az eddigi nyilatkozatok szerint):
elnök: Dani
titkár: Márton
Bárka-tf.: Zólyomi Anna (és Orsi segít neki) vagy Orsi (és Anna segít neki)2
Ladik-tf.: Emıke
elnökségi tagok: Péter, Szabolcs, Tekus
elnökségi póttagok: Andrea, Gerencsér Orsi
- meghívók (kipostázva)
- költségvetés (nincs fejlemény)
2. A Hírmondó (Orsi, Csaba) (Csaba, Orsi)
A forma maradhat (esetleg A4 helyett A5), de Orsi hangsúlyozottan nem szeretne túl mélyen
belefolyni.
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Nem végig, de az ıt érintı napirendi pontok tárgyalása során jelen van.
Ezt még Anna a közgyőlésig eldönti.
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3. Adományköszönı levelek, 1%-os papírok, Hírmondó és tábori jelentkezési lapok kiküldésének
összehangolása (Lilla, Orsi, Szabolcs)
Az adóigazolásokat Lilla elkészíti, és a közeljövıben postázza.
A tábori jelentkezési lapoknak március elején kell kimenniük, ez összevonható a Hírmondóval.
A közgyőlési meghívókkal együtt 1 %-os fecniket és sárga csekket is küldtünk, de az adóbevallás
határideje május végén van. Az EvÉletbe mehet májusban 3 db 1 %-os apróhirdetés, de a
támogatóinknak május elején ki kéne postáznunk egy újabb adag 1 %-os fecnit - viszont
akkortájt semmiféle körlevél nem aktuális.
4. Az alkalmazottak (Lilla, Péter)
Péter bejelenti, hogy a 2006. november 7. EÜ 4. NP és a 2007. 09. 10. EÜ 4. NP 1. H
határozatokban megfogalmazottak alapján – a 2007. éviekkel lényegében azonos feltételek
szerint – a 2008. évre is leszerzıdött Jakusné Ildivel.
A Mevisz elfogadja Lilla nyilatkozatát, mely szerint nem szeretne önadózó lenni, hanem céges. (A
könyvelıvel Lilla intézze el.)
5. Irodai ügyek (Lilla, Szabolcs)
- Jan. 30-ig kell elszámolni a Fıv. Önk. pályázatot, 100.000 Ft-ot táborok mőködési költségérıl.
- Az ESZA-t Lilla megcsinálta, talán jó lesz.
- A NOD (vírusirtó) már majdnem (az ülés végére egészen) megvan.3
- Fénymásolóra Dani szerzett árajánlatot (új =180 ezer, felújított = 120 ezer), Lilla pedig tud olyan
leselejtezettrıl, amit pályázat alapján ingyen meg lehet szerezni (Rajta, pályázzunk!).
- Alkalmazásba vétetett a zárható szekrény, az egyik kulcs Lillánál van.
- Csinálunk (egy nagyon felületes) leltárt az irodai ingóságokról? (Szabolcs intézze)
- Az APEH-nek pillanatnyilag nincs mit jelenteni. (képviselı személyének, elérhetıségének
változása)
6. Programok (Lilla, Szabolcs)
A fotókiállítást tegnap leszedték, hova menjen?
Passiós megbeszélés I. 21-én (H).
Programajánlatok(Szabolcs): I. 27. (V) fúvóskoncert Budafokon, II. 3. (V) Tamás-mise a Fasorban.
Vladika Zsófia kérdezi, hogy elvállalunk-e egy szombat esti áhítatot (a több párhuzamos közül) a
Szélrózsán. Téma: határ. Elvállaljuk.
7. Szórólap (Orsi, Márton)
Beszélünk róla, de nem döntünk.
Mihályfás szórólapra Orsi az ülés után mutat egy tervezetet Péternek.
Mihályfát vallásos újságokban is hirdetjük (ahol a legutóbbi irodavezetıs hirdetésünk is megjelent).
8. Autós ügyek (Lilla)
Ha az irodára szállítási igény fut be, érdemes körtelefonon végigkérdezni pár szóba jöhetı
önkéntest, hátha ráér valamelyikük.
Az IAR mőszakija, zöldkártyája hamarosan lejár, Tekus megígéri, hogy idejében elviszi szerelıhöz.
9. Ladik-ügyek (Emıke)
Több partnerrel (Oktatási Bizottság, Balatonboglár, Budaörsi Gyülekezet) több ladikos program
(Misztrál-koncert, aszódi táncházak, alternatív irodalomóra) van tervbe véve. Az önrészbe a
Mevisz legfeljebb 50.000, azaz ötvenezer forint erejéig tud beszállni, de igyekszünk a szükséges
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Tekus hazateker és onnan telefonon irányítja Pétert, aki a gép elıtt ül.
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technikai segítséget (iroda, borítékolás, honlapfelület) megadni.
10. Váci utca
Dorota leadta a kulcsot, albérlıt keresünk. Más fejlemény nincs.
11. Bárka-ház
Nincs fejlemény.
12. Mihályfa (Péter)
Az engedélyezéssel kapcsolatban keletkezett dokumentumokat be kell győjteni. Az alsóház melletti
3 fenyıfa valószínőleg elpusztult.
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- az elnökség következı ülését 2008. február 4-én, hétfın 17 órára összehívja,
- megköszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti [19:05].
Ez a jegyzıkönyv három (3) számozott oldalból áll.
Budapest, 2008. január 21.
(aláírások)
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