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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták: 2008. szeptember 01. (hétfı), Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Bence Orsolya, Osváth Szabolcs és Koltai Péter
(elnökségi rendes tagok), Zólyomi Anna és Visnyei Emıke (elnökségi póttagok)
Tanácskozási joggal: Koltainé Somogyi Lilla (irodai munkatárs).
A levezetı elnök (Györe Dániel elnök)
- megnyitja az ülést és köszönti a résztvevıket,
- felkéri Annát a kezdı imádság elmondására, aki a kérésnek eleget tesz,
- felkéri Lillát a jegyzıkönyv vezetésére, Annát és Szabolcsot annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Muntag Márton titkár és Tekus András elnökségi elsı póttag elıre jelezték
távolmaradásukat,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Asz. XV. 10. értelmében) határozatképes.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg.
1. Az elmúlt nyár (élménybeszámolók és tanulságok a jövıre nézve)
Péter – a telekgerendási ház állapotáról – „lassú enyészet” – Orsi is ezen a véleményen van
Dani – „nem szőkölködtünk”
Orsi – a táboruk autóhelyzete jó volt
Szabolcs köszöni az eddig beérkezett címlistákat, és kéri, hogy amelyik táborvezetı még
nem tette meg, az is juttassa el hozzá.
H. András pilótaengedélyt egyelıre nem kap állandóra, ideiglenessel vezethet, és a
következı vezetése után aktuális felülvizsgálni a kérdést.
2. Tegyünk ki az idei nyári táboros fényképekbıl a honlapra? És a korábbiakból (pl. idei passiós)?
Ki válogatja, ki teszi fel?
Minden tábor a következı elnökségiig adjon le táboronként 40 db 640x480 pixeles képet,
ami kerüljön ki a honlapra! Ezen kívül a képeket CD-n is adják le az irodába, hogy maradjon
képi dokumentáció a táborokról!
Anna írjon errıl körlevelet a táborvezetıknek!
Dani megbeszéli Tekussal a képek kirakását a honlapra.
További részletekért, kérjük, érdeklıdjék a fejlécen szereplı elérhetıségeinken!
(1/4. oldal)
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Rólunk írták rovat – Szabolcs feltette az eddig összegyőjtötteket.
Lilla írjon a rádiónak, hogy kitehetjük-e a honlapra a rádió honlapján már nem szereplı, de velünk
készült riportokat! (Nagyszombat Déli Krónika és Élhetı Világ)
3. Mihályfa – Péter (itteni táborok tanulságai, hőtıszekrények)
A nyár folyamán felgyülemlett elintéznivalók, ami az ÁNTSZ elsı látogatásának
tapasztalataiból is adódtak:
Tárgyilagos:
- A hőtıszekrénykérdés megoldódott, nyáron két db új készüléket vásároltunk, amelyek közül
az egyiket a Vasi Egyházmegye fizeti – Lilla hívja fel az Esperes Asszonyt ez ügyben!
- A vaktáborból egy kutya átment a jobb oldali szomszéd kertjébe, így a kert tulajdonosa
követeli a kerítést, amit a Mevisznek kell elkészítenie.
Ezzel kapcsolatos feladatok:
o a kerítést jövı nyárig meg kell építeni – társadalmi munkában
o telekgondok, a szomszéd valószínő átlóg a táborhely területére – ennek tisztázása
1. a Földhivatalnál csak a helyi gyülekezet (mint tulajdonos) járhat el
2. elsı sorban K. Imre helyi lelkész beszéljen a szomszédokkal – törekedjünk békés
megoldásra
- rovarháló minden ablakra (ÁNTSZ elıírás)
Bürokratikus:
- Építési dokumentáció még mindig hiányos – kinél lehet?
o Lilla megkérdezi a kivitelezıt, ha itt nincs, akkor a Celldömölki Építési Osztályt.
- Ismét szükséges tőzvédelmi oktatás a tőzoltó készülékek hitelesítése miatt, továbbá a
pincébe és padlásra is el kell helyezni egy-egy darabot.
- A mosdókban sem lehet textiltörülközıt használni, csak papírtörlıt (ÁNTSZ).
ÁNTSZ:
- Az ellenırzés során kért papírok lenn voltak, csak senki nem tudta, hogy hol,
figyelmetlenségbıl.
- Hogyan fogják vezetni a vendégek a kért naplókat? Ki mondja el nekik a tennivalókat?
- Orsi: a táborvezetıknek kell elmondani a tudnivalókat, de nem fog-e a bürokrácia
elriasztóként hatni a vendégekre?
- 2 elkerülhetetlen feladat a táborvezetıknek: jelentsék be a táborukat min. 6 héttel annak
megkezdése elıtt az ÁNTSz-nél, és írják alá a felelısségvállaló papírt Mihályfán!
- Elırelépés: a táborokról visszaigazoló lap készült, amin rajta vannak ezek a tudnivalók,
elérhetıségekkel.
- Péter kérése, ezek a visszaigazolások az irodában legyenek irattárazva.
- Lilla kérdezze meg az ÁNTSZ-tıl, hogy min. hány napos tábort kell bejelenteni!
Szórólapok:
- Kiküldésüket Lilla intézze el (iskoláknak, gyülekezeteknek)!
4. Ingatlanügyek
Az iroda és Váci úti lakás bérleti szerzıdéseit Dani pdf-ben közzé teszi.
5. Pulcsik (Orsi és Lilla)
A rendelés rendben zajlik.
További részletekért, kérjük, érdeklıdjék a fejlécen szereplı elérhetıségeinken!
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Sz. Dani még nem utalt át, ıt Orsi felhívja.
Az utolsó tábor befizetéseit még várjuk meg a rendelés leadásával.
6. Eljövendı programok:
Szélrózsa 2010 (Márton) – elnapolva
Kerékvilág kiállítás: Klébersberg Kultúrkúria, szept. 13. – ehhez a képeket el kell hozni
Kıszegrıl (S. Tamás intézi), kell egy fél órás mősor (Lilla intézi), képek felrakása az elıtte való
héten, ehhez emberek kellenek segíteni
Nagy Pankáék a szállítást intézik
Helyi gyülekezet lelkészét felhívni, hogy hirdesse
Passió 2009 - Z. Anna vállalja
2008. ádvent: Pécsiekkel megbeszélni a végleges formát – ehhez megvárni, hogy lesz-e
megbeszélés a pécsi Bárkásokkal
Tábortalálkozók: Vaktábor találkozója november 7-8-9., Csákvár
G. O. - Sz. B. tábor is tervezi, de még nincs idıpont és helyszín
72 óra kompromisszumok nélkül (okt. 24-25-26) – Orsi: csak akkor jelentkezzünk projekttel, ha
amúgy is lesz akkorra programunk, mivel erre nincs plusz kapacitásunk.
Táborvezetıi megbeszélés, segítıdélután, piknik, szilveszter, stb.(koncepció kéne): Anna, Orsi az
irodán megbeszéli
Anna felvetése: szeretné megismerni a segítıket, hogy rálátása legyen, kit-milyen program
érdekelne – ötletbörzés hétvége.
Szeretné, hogy kiderüljön, a segítık a táborukon kívül is hajlandók-e idıt szánni a Meviszre.
7. 20 éves a Mevisz
Helyszín, idıpont: Lilla egyeztessen Petrával!
Pályázat, a kiíró szeretne projektlátogatásra jönni – szeretettel várjuk!
Tbt-választás (nevek és érdemek): a fórum megfelelı rovatába lehet megtenni a jelöléseket.
8. Legyen-e és mikor következı száma a Hírmondónak?
Legyen, de csak akkor, ha Csabi mellett valaki elvállalja a készítését! – Anna megkérdezi Hugit.
November elején már borítékolni kell!
9. Gazdasági helyzet
Pályázatok – indultunk az Év Civil Szervezete Díjért, döntés szeptember 2. után
A költségvetés alakulása, illetve esedékes a pénztár féléves ellenırzése – Péter megszervezi
10. Az iroda
Szabolcs és Orsi (az irodavezetı ellenırzésével megbízott elnökségi tagok) bejelentik, hogy
elégedettek Lilla munkájával.
Az elnök 7/2008 (IX. 1. EÜ) számon szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:
A Mevisz Koltainé Somogyi Lillát 2008. szeptember 1-tıl 2009. szeptember 30-ig irodavezetınek
alkalmazza. Felhatalmazást kap az elnök a munkaszerzıdés aláírására. A 20070619EÜ3NP
határozat hatályát veszti.
Mivel Péter az Alapszabály XIII. 5. pontja szerint ebben a kérdésben nem szavazhat, a
döntéshozatalban Dani, Orsi, Szabolcs, Anna és Emıke vesznek részt.
Az elnökség a javaslatot egybehangzóan elfogadja.
Leltár elektronikusan és papíron is megvan az irodán.
Rendrakás az irodában: egy következı takarítás szükséges (Lilla, Anna).
Kerekesszék-szervízelés: jelenleg a raktárban csak olyan kerekesszék van, amit mi is tudunk
További részletekért, kérjük, érdeklıdjék a fejlécen szereplı elérhetıségeinken!
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javítani, ill. B. Orsin keresztül megoldható.
A pilisi elektromos ajánlat: elektromos kocsikról a tapasztalat, hogy akinek nem írják fel
közgyógyra, az nem tudja az alkatrészt megfizetni. És a raktárban nem tudjuk tárolni.
Egy konkrét kérés kapcsán az elnökség megerısíti korábbi álláspontját, mely szerint: A táboros
mozgássérültek számára nem rendel a Mevisz a telefont.
11. Bárkaház:
CsM, ha írásban jelzi terveit a Bárkaházzal kapcsolatban, akkor biztosítsunk számára –
elnökségi üléstıl független – idıpontot terveinek fölvázolására.
ME valószínőleg felhívja Gizit.
Dani és CsP találkoztak egy német egyházi személlyel, akinek tetszik a Bárka-ház ötlete
(ilyenjük nekik sincs) és szívesen vendégül látnak pár embert a tapasztalatok kicserélésére.
12. Ladik (Emıke)
Levelet írtak az országos felügyelınek, akinek tetszik az ötlet, és esetleg szóba jöhet egyházi
támogatás is. Válaszára várnak.
Nyíregyházára is megy a program: iskola, egyház, NKA pályázat (Tengertánc) közös
finanszírozására.
A Szakcsoport 100 000 Ft biztonsági tartalékot kért a Mevisztıl, amibe az elnökség bele is egyezett.
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- az elnökség következı ülését 2008. szeptember 22-ére összehívja,
- megköszöni a részvételt és az elnökség ülését berekeszti.
Ez a jegyzıkönyv négy (4) számozott oldalból áll.
Budapest, 2008. szeptember 3.
(aláírások)

További részletekért, kérjük, érdeklıdjék a fejlécen szereplı elérhetıségeinken!
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