A Mevisz 2008. március 9-i pótközgyőlésének jegyzıkönyve

Mevisz
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
1085 Budapest Üllıi út 24.
Tel./Fax: +36-1-317-1671, 20/824-2047
www.mevisz.hu
E-mail: mevisz@mevisz.hu

Jegyzıkönyv
a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
pótközgyőlésérıl
Idıpont: 2008. március 9. (vasárnap) 14:15
Helyszín: a MEE földszinti tanácsterme (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal (rendes tagok, a mellékelt jelenléti ív szerinti sorrendben): Györéné Kis
Gyöngyi, Györe Dániel, Bence Orsolya, Zólyomi Anna, Visnyei Emıke, Ittzés Ádám,
Muntag Vince, Koltainé Somogyi Lilla, Muntag Márton, Koltai Péter, Osváth Szabolcs
(eddig összesen 11 fı), [késıbb érkezik: Tekus András].
1. melléklet: Jelenléti ív (rendes tagok)
Tanácskozási joggal: Makoviczky Gyula.
2. melléklet: Jelenléti ív (nem rendes tagok)
Györe Dániel, a Mevisz elnöke
- megnyitja az ülést [14:35],
- köszönti a résztvevıket,
- elmond egy rövid imát,
- felkéri Osváth Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére,
- felkéri Bence Orsolyát és Muntag Mártont a jegyzıkönyv hitelesítésére,
- megállapítja, hogy a pótközgyőlés az Alapszabály XIV. pontjának 5. bekezdésében foglaltak
szerint, szabályosan lett összehívva,
- bejelenti, hogy a 14 órára összehívott közgyőlés határozatképtelennek bizonyult,
- megállapítja, hogy a pótközgyőlés az Alapszabály XIV. pontjának 3. bekezdése értelmében
határozatképes az eredeti (a meghívóban szereplı) napirendi pontokban,
- felkéri a jelenlévıket a jelenléti ív kitöltésére és aláírására.
A pótközgyőlés a következıképpen zajlott le (a napirendi pont címe után az elıterjesztı neve
szerepel):
1. Elnöki jelentés (Györe Dániel)
- felolvasása
3. melléklet: Elnöki jelentés
- megvitatása (nincs hozzászólás)
- elfogadása
1/2008 (III. 9. K) határozat egyhangú döntéssel (11 szavazati jogú tag van jelen):
A pótközgyőlés az elnöki jelentést elfogadja.
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2. Titkári jelentés (Muntag Márton)
- felolvasása
4. melléklet: Titkári jelentés
- megvitatása
- elfogadása
2/2008 (III. 9. K) határozat 10 szavazattal és Muntag Márton tartózkodásával (11 szavazati jogú tag
van jelen):
A pótközgyőlés a titkári jelentést elfogadja.
3. Felügyelı testület jelentése (Ittzés Ádám)
- felolvasása
5. melléklet: Felügyelı testület jelentése
- megvitatása
- elfogadása
3/2008 (III. 9. K) határozat 10 szavazattal és Ittzés Ádám tartózkodásával (11 szavazati jogú tag van
jelen):
A pótközgyőlés a felügyelı testület jelentését elfogadja.
4. Bárka-témafelelıs jelentése (Bence Orsolya)
- felolvasása
6. melléklet: Bárka-témafelelıs jelentése
- megvitatása
- elfogadása
4/2008 (III. 9. K) határozat egyhangú döntéssel (11 szavazati jogú tag van jelen):
A pótközgyőlés a Bárka-témafelelıs jelentését elfogadja.
[15:30 Tekus András érkezik]
5. Ladik-témafelelıs jelentése (Visnyei Emıke)
- felolvasása
7. melléklet: Ladik-témafelelıs jelentése
- megvitatása
- elfogadása
5/2008 (III. 9. K) határozat 11 szavazattal és Visnyei Emıke tartózkodásával (12 szavazati jogú tag
van jelen):
A pótközgyőlés a Ladik-témafelelıs jelentését elfogadja.
5/A. Mihályfa-megbízott jelentése (Koltai Péter)
- felolvasása
8. melléklet: Mihályfa-megbízott jelentése
- megvitatása
- elfogadása
6/2008 (III. 9. K) határozat egyhangú döntéssel (12 szavazati jogú tag van jelen):
A pótközgyőlés a Mihályfa-megbízott jelentését elfogadja.
6. Pénztárosi jelentés és a 2007. évi zárszámadás (Szász Gizella)
- felolvasása (Osváth Szabolcs)
9. melléklet: Pénztárosi jelentés
10. melléklet: A 2007. évi zárszámadás
-

megvitatása (nincs hozzászólás)
elfogadása
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7/2008 (III. 9. K) határozat egyhangú döntéssel (12 szavazati jogú tag van jelen):
A pótközgyőlés a pénztárosi jelentést és a 2007. évi zárszámadást elfogadja.
7. A 2008. évi költségvetés (Koltai Péter)
- a tervezet ismertetése
11. melléklet: A 2008. évi költségvetés
- megvitatása
- elfogadása
8/2008 (III. 9. K) határozat egyhangú döntéssel (12 szavazati jogú tag van jelen):
A pótközgyőlés a 2008. évi költségvetést elfogadja; egyúttal utasítja az elnökséget, hogy az év során
kísérje figyelemmel a költségvetés megvalósulását.
8. A 2007. évi közhasznúsági jelentés (Koltainé Somogyi Lilla és Muntag Márton)
- felolvasása
12. melléklet: A 2008. évi közhasznúsági jelentés
- megvitatása
- elfogadása
9/2008 (III. 9. K) határozat egyhangú döntéssel (12 szavazati jogú tag van jelen):
A pótközgyőlés a 2007. évi közhasznúsági jelentést elfogadja; egyúttal utasítja az elnökséget a
jelentésben található gépelési hibák kijavítására.
9. Tisztújítás
A pótközgyőlés a titkos szavazásal kapcsolatos teendık ellátására Györéné Kis Gyöngyit és
Koltainé Somogyi Lillát kéri fel.
9.1 Elnök és titkár választása
Javaslat elnöknek: Györe Dániel. İ a jelöltséget vállalja.
Javaslat titkárnak: Muntag Márton. İ a jelöltséget vállalja.
Javaslat titkárnak: Osváth Szabolcs. İ a jelöltséget nem vállalja.
További javaslat nem érkezik.
Titkos szavazás történik.
Leadott szavazólapok száma: 12
Györe Dánielre, mint elnökjelöltre leadott szavazatok száma: 12
Muntag Mártonra, mint titkárjelöltre leadott szavazatok száma: 12
10/2008 (III. 9. K) határozat: A pótközgyőlés Györe Dánielt elnöknek, Muntag Mártont titkárnak
megválasztotta.
9.2 Bárka-témafelelıs és Ladik-témafelelıs választása
Javaslat Bárka-témafelelısnek: Zólyomi Anna. İ a jelöltséget vállalja.
Javaslat Ladik-témafelelısnek: Visnyei Emıke. İ a jelöltséget vállalja.
További javaslat nem érkezik.
Titkos szavazás történik.
Leadott szavazólapok száma: 12
Zólyomi Annára, mint Bárka-témafelelısre leadott szavazatok száma: 11 (és egy
tartózkodás)
Visnyei Emıkére, mint Ladik-témafelelısre leadott szavazatok száma: 12
11/2008 (III. 9. K) határozat: A pótközgyőlés Zólyomi Annát Bárka-témafelelısnek, Visnyei Emıkét
Ladik-témafelelısnek megválasztotta.
9.3 Elnökségi rendes tagok választása
Javaslatok: Bence Orsolya, Koltai Péter, Osváth Szabolcs, Tekus András, Zólyomi Anna. İk a
jelöltséget vállalják.
További javaslat nem érkezik.
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Titkos szavazás történik, egy szavazólapon legfeljebb három jelöltre lehet szavazni.
Leadott szavazólapok száma: 12
Bence Orsolyára leadott szavazatok száma: 9
Koltai Péterre leadott szavazatok száma: 8
Osváth Szabolcsra leadott szavazatok száma: 10
Tekus Andrásra leadott szavazatok száma: 4
Zólyomi Annára leadott szavazatok száma: 5
12/2008 (III. 9. K) határozat: A pótközgyőlés Osváth Szabolcsot, Bence Orsolyát és Koltai Pétert
elnökségi rendes tagnak megválasztotta.
9.4 Elnökségi póttagok választása
Javaslatok: Gerencsér Orsolya, Tekus András, Udvardi Andrea, Visnyei Emıke, Zólyomi Anna. İk
a jelöltséget vállalják (a távollévık korábban válallták).
További javaslat nem érkezik.
Titkos szavazás történik, egy szavazólapon legfeljebb három jelöltre lehet szavazni.
Leadott szavazólapok száma: 12
Gerencsér Orsolyára leadott szavazatok száma: 6
Tekus Andrásra leadott szavazatok száma: 10
Udvardi Andreára leadott szavazatok száma: 3
Visnyei Emıkére leadott szavazatok száma: 8
Zólyomi Annára leadott szavazatok száma: 8
Mivel a helyettesítési sorrend (lásd: Alapszabály XV. pontjának 5. és 9. bekezdése) miatt
holtverseny nem lehetséges, Visnyei Emıke és Zólyomi Anna között második forduló
következik. Ezen helyzet megállapítása után Visnyei Emıke jelzi, hogy visszalép, így a
szavazás nem történik meg.
13/2008 (III. 9. K) határozat: A pótközgyőlés Tekus Andrást, Zólyomi Annát és Visnyei Emıkét
(ebben a helyettesítési sorrendben) elnökségi póttagnak megválasztotta.
Az elnök
- az új elnökség elsı ülését 2008. március 31-én (hétfın) 17 órára a Mevisz irodájába összehívja,
- megállapítja, hogy a pótközgyőlés a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- megköszöni a részvételt,
- majd az ülést berekeszti [17:10].
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Ez a jegyzıkönyv öt (5) oldalból és a következı mellékletekbıl áll:
- jelenléti ívek,
- elnöki jelentés,
- titkári jelentés,
- felügyelı testület jelentése,
- Bárka-témafelelıs jelentése,
- Ladik-témafelelıs jelentése,
- Mihályfa-megbízott jelentése,
- pénztárosi jelentés,
- 2007. évi zárszámadás,
- 2008. évi költségvetés,
- 2007. évi közhasznúsági jelentés,
- szavazólapok.
Budapest, 2008. március 31.

(aláírások)
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