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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták: 2008. IX. 22. (hétfı) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Muntag Márton (titkár), Bence Orsolya, Osváth
Szabolcs (elnökségi rendes tagok)
Tanácskozási joggal: Udvardi Andrea, Kiss Csaba, Csorba Gábor, Tari Zsuzsanna, Koltainé
Somogyi Lilla (irodavezetı).
A levezetı elnök (Györe Dániel elnök)
- megnyitja az ülést és köszönti a résztvevıket,
- felkéri Andreát a kezdı imádság elmondására, aki a kérésnek eleget tesz,
- felkéri Lillát a jegyzıkönyv vezetésére, Orsit és Szabolcsot annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy elıre jelezte késését: Zólyomi Anna (érk: 18.00) és Koltai Péter (érk: 17.30);
Tekus András (elnökségi elsı póttag) és Visnyei Emıke (elnökségi harmadik póttag) pedig elıre
jelezték távolmaradásukat,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Asz. XV. 10. értelmében) határozatképes.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg.
1. a)Iroda szerzıdés – a szerzıdés aláírása után egy reálisabb rezsi összeget fizetünk az Egyházzal
történı megállapodás alapján.
b)GAS adomány – egyelıre sem a Külügy, sem a Gazdasági osztály nem tudja, miért nem történt
még meg az utalás. Dani írásban keresse meg a héten a két említett osztályt, hogy az Egyház el
tudja indítani az ügy felgöngyölítését.
c)Váci úti lakás – a házban felújítást terveznek, a Panel program keretében.
Ezzel a közös képviselı Gizit kereste meg. A felújításhoz kell az Egyház (mint tulajdonos)
hozzájárulása.
Célszerő lenne azokat a feladatokat elvégezni, amit a ház többi lakása is. (Külsı hungarocell
szigetelés, főtıtestek és ablakok cseréje.)
d) Költségvetési támogatást Lilla írja meg és továbbítsa a Gazdasági Osztályra
2. M. Márton megkereste a Meviszt az NCA elektori választással kapcsolatban. Javasolja, hogy
az elektor Roszík Gábort támogassa.
További részletekért, kérjük, érdeklıdjék a fejlécen szereplı elérhetıségeinken!
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Az elnök 8/2008 (IX. 22.) EÜ sorszámon szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:
Az Asz. XV. 14. e. alapján a Mevisz az NCA tisztújítására Osváth Szabolcsot választja
elektornak. Ez a határozat hatályát veszti, amikor az elektor mandátuma (a hatályos állami
jogszabályok alapján) megszőnik.
Mivel Szabolcs az Alapszabály XIII. 5. pontja szerint ebben a kérdésben nem szavazhat, a
döntéshozatalban Dani, Márton, Orsi, Péter és (az Asz. XV. 9. szerint) Anna vesznek részt.
Az elnökség a javaslatot egybehangzóan elfogadja.
3. Szabolcs köszöni mindazoknak, akik már elküldték akár a képeket, akár a címlistát.
Tábori képeket továbbra is várjuk, amik kerüljenek fel a honlapra!
Márton elmondása szerint Tekus le szeretné adni a honlappal kapcsolatos teendıit.
A címlistákat minden tábor, aki még nem adta le, küldje el!
4. Rádió riportok: Megérkezett az árajánlat, de azt nem tartjuk reálisnak, nem élünk vele.
5. Szórólapok – feladva – Márton megtapsolja mindazokat, akik a munkában részt vettek.
6. Kerékvilág – a Kultúrkúriás program jó hangulatban, pozitív visszajelzés mellett, Mevisz részérıl
is nagy részvétel mellett zajlott.
Továbbélése a kiállításnak: A kiállítás iránt érdeklıdnek a Budavári gyülekezetbıl, a nyitott
templom program keretében. Nagyböjtben a Passiós képeket állítanák ki, húsvét után a
táborosokat a nyár végéig, feltéve, ha máshová nem hívják közben. Ehhez szükség lesz angol és
német képfeliratokra.
K. Szabolcs is jelezte, hogy szívesen kiállítanák Fóton.
7. Eljövendı programok:
2008. ádventi passió: Anna és Lilla szerint ne kössük össze a passiót és a megbeszélést a pécsi
Bárkásokkal. Dani meghívja a pécsieket és a kórust októberben a 20 éves a Meviszre.
Tábortalálkozók: Vaktábor találkozója: november 7-8-9. Csákvár
GO - SzB tábortalálkozó: október 10-11-12. Csákvár
UA-TZS segítıhétvége: október 10-11-12. Vanyarc
72 óra kompromisszumok nélkül (okt. 24-25-26.) – nincs projekt
Táborvezetıi megbeszélés:
- téli vizsgaidıszak után elnökség + táborvezetık közös hétvége v. kirándulás
- November 1. felén megbeszélni a táboridıpontokat
8. 20 éves a Mevisz
Helyszín, idıpont: Lágymányosi Ökumenikus központ, december 13.
Tbt-választás (nevek és érdemek): a fórum megfelelı rovatába szeptember 30-ig (!) lehet
megtenni a jelöléseket.
Hirdetés jelenjen meg az Ev.Életben, Fraterneten és kérjünk elızetes visszajelzést.
A programról a következı elnökségin ötletbörzét rendezünk.
9. A következı számnak okt. 25-ig kész kell lennie! Hugi vállalja, már Csabival is beszéltek.
10. A költségvetés ellenırzése még nem történt meg. Továbbra is Péter feladata.
Nem mi lettünk az Év Civil Szervezete
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11. A rendrakás megtörtént, nagyon szép és tágas lett a „tárgyaló”. Dani elismerését fejezte ki.
12. A pilisi elektromos kocsival kapcsolatban Szabolcs válaszol. M. Gyuri és Laci kocsiját ajánljuk
fel a Máltának, Emıkén keresztül.
13. Mihályfa – munkások megkeresés: a szálláshely ifjúsági szállás.
Egyúttal az elnökség (a 2007. 09. 10. EÜ 4. NP 1. H szellemében) a bizalmáról biztosítja Pétert.
14. Deák térrıl mennének Apácára, ahhoz kérték az IAR-t kölcsönbe. Ha találnak Meviszes sofırt,
és a Mevisz nem akkor megy vele Németországba, kölcsön kapják.
15. Német út – október 23-ai hosszú hétvégén menne G. Orsi, Sz. Berci, D. Dóra és/vagy M. Gábor
– ha valakinek van még kedve, és érdekelt, csatlakozhat.
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- az elnökség következı ülését 2008. október 13-ra összehívja,
- megköszöni a részvételt és az elnökség ülését berekeszti.
Ez a jegyzıkönyv három (3) számozott oldalból áll.
Budapest, 2008. szeptember 25.
(aláírások)
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