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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták:
2008. október 13. (hétfı) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık (az ülés kezdetekor):
Szavazati joggal: Muntag Márton (titkár), Koltai Péter és Osváth Szabolcs (elnökségi rendes
tagok), Visnyei Emıke (elnökségi harmadik póttag);
Tanácskozási joggal: Koltainé Somogyi Lilla (irodavezetı).
A levezetı elnök (Muntag Márton titkár)
- megnyitja az ülést [17:05] és köszönti a résztvevıket,
- elmond egy rövid imát,
- felkéri Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére, Pétert és Lillát annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Györe Dániel elnök és Tekus András elnökségi elsı póttag elıre jelezték
távolmaradásukat; Bence Orsolya elnökségi rendes tag és Zólyomi Anna elnökségi második
póttag elıre jelezték késésüket.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg (zárójelben az elıterjesztı neve).
1. A Ladik (Emıke)
A Hagyományok Házában 170 gimnazistával nagyon jól sikerült a rendezvény, kérésre lesz
folytatása is. Aszódra, Sopronba, Balatonboglárra, Kiskırösre terveznek programot, ehhez a
Nemzeti Kulturális Alapnál (NKA) pályáznak. Az ehhez szükséges önrészt idén nem, jövıre
talán megkapják az egyháztól. Emıke kéri, hogy a Mevisz 200.000 (azaz kettıszázezer) forintot
kölcsönözzön a Ladiknak a pályázati önrészre (az eddig felvett hiteleket a Ladik visszafizette).
[17:20 Zólyomi Anna megérkezik.]
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy (az Asz. XV. 9. szerint) Zólyomi Anna és Visnyei Emıke szavazati joggal
rendelkeznek,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Asz. XV. 10. értelmében) határozatképes,
- 9/2008 (X. 13. EÜ) számon szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:
A Mevisz a mőködési számláról 200.000 (azaz kettıszázezer) forintot kölcsönöz a Ladiknak. Ez a
határozat a 2008. évi zárszámadás elfogadásakor hatályát veszti.
- kimondja a határozatot: az elnökség a fenti javaslatot (Márton, Péter, Szabolcs, Anna és Emıke
szavazatával) egyhangúlag elfogadja.
[17:23 Bence Orsolya, Udvardi Andrea és Kiss Csaba megérkeznek, Visnyei Emıke
eltávozik. Lilla balesetvédelmi figyelmeztetést tesz: Vigyázzatok a folyosón ideiglenesen
További részletekért, kérjük, érdeklıdjék a fejlécen szereplı elérhetıségeinken!
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tanyázó szöges parkettadarabokkal!]
2. Az ingatlanbérleti szerzıdések (Lilla)
A H. László osztályvezetıvel való megbeszélés alapján az iroda bérletérıl szóló szerzıdés úgy
módosul, hogy a rezsiért a Mevisz 10.000 (azaz tízezer) forintot fizet havonta.
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy (az Asz. XV. 9. szerint) Zólyomi Anna szavazati joggal rendelkezik,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Asz. XV. 10. értelmében) határozatképes,
- 10/2008 (X. 13. EÜ) számon szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:
Az elnökség az Asz. XV. 14. g. szerint jóváhagyja a 309/2008/1. számon iktatott, az iroda bérletérıl
szóló szerzıdést és annak kiegészítését. Felhatalmazást kap az elnök ezek aláírására.
- kimondja a határozatot: az elnökség a fenti javaslatot (Márton, Orsi, Péter, Szabolcs és Anna
szavazatával) egyhangúlag elfogadja,
- 11/2008 (X. 13. EÜ) számon szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:
Az elnökség az Asz. XV. 14. g. szerint jóváhagyja a 309/2008/2. számon iktatott, a Váci úti lakás
bérletérıl szóló szerzıdést. Felhatalmazást kap az elnök ennek aláírására.
- kimondja a határozatot: az elnökség a fenti javaslatot (Márton, Orsi, Péter, Szabolcs és Anna
szavazatával) egyhangúlag elfogadja.
3. Az elnökség támogatja, hogy a Kerékvilág Budavárra menjen, ha ez technikailag megvalósítható.
(Orsi)
4. A baleseti sérült gyerekek tábora (Orsi)
Az UW már negyedmillió (azaz 250.000) forintot győjtött a táborozására (ez még lehet több is). A
tábor egyik vezetıjének Orsi B. Zsófi gyógytornászt javasolja (bólogatás az elnökség soraiban); a
táborban, annak szervezésében többen (pl.: Anna, Andrea) is részt vállalnak, ha szükséges.
Annak érdekében, hogy ez ne egyszeri dolog legyen (azaz jövıre lehessen ismételni) és ez a tábor
(költségvetési téren) ne lógjon ki nagyon a többi meviszes tábor sorából; tisztázandó, hogy az
UW pontosan hogyan (meddig, mire) engedi költeni a pénzt.
5. Mihályfa (Péter)
November elejéig tisztázni kell, hogy jövıre mely táborok akarnak oda menni és mikor.
Idén senki nem akar ott szilveszterezni.
6. Pályázatok (Lilla)
A jövı évi passióra még az NKA-nál sem talált, de a Fıvárosi Önkormányzat kiírt egyet hiánypótló
rendezvényekre. Márton bevállalja, Orsi segít neki.
7. 20 éves a Mevisz
Tervezett program:
- 9 h: érkezés
- 10 h: nyitó áhítat, ünneplés (közgyőlés keretében) – kik mennyi ideig beszéljenek [vita]
- ebéd (születésnapi tortával)
- délután: párhuzamos programok: kézmőveskedés, gyöngyfőzés, beszélgetés, 4 Érzék
Színház (Bárczis Mekdesz), játék,
- 18 h: úrvacsorás IT (Andrea), esetleg Gospel koncert
A Hírmondóba való bárkarácsonyos meghívó elkészült, a közgyőlés hivatalos meghívóját Szabolcs
megírja és elküldi Csabának. (Azóta megtörtént. – a jkvez.)
A rendezvényre (pályázatnak hála) idén van elég pénzünk.
Belefér-e Polgárdi-Tekerespuszta a szállításba (idén kéne, mert tavaly nem).
További részletekért, kérjük, érdeklıdjék a fejlécen szereplı elérhetıségeinken!
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Elkészít(tet)endık:
- kinyomtatni a 2006-os bárkarácsonyi irományokat
- emléklap a tbt-nak (Bence Mővek BT)
- akik elırementek (a 15 évesen 15 fı volt)
- plakátok, poszterek
A tiszteletbeli tagoknak javasolt személyek (5+2 fı) kit javasolnak még?
Kiket hívunk meg személyesen?
A levezetı elnök
- 12/2008 (X. 13. EÜ) számon szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:
Az elnökség a Mevisz ünnepi közgyőlését 2008. december 13-án (szombaton) 9:00-ra, ennek
határozatképtelensége esetén a pótközgyőlést ugyanaznap 10:00-ra a Lágymányosi Ökumenikus
Központba összehívja. A (pót) közgyőlés napirendje: megemlékezés a Mevisz 20 éves
fennállásáról és tiszteletbeli tagok választása. Ez a határozat 2008. december 14-én hatályát
veszti.
- kimondja a határozatot: az elnökség a fenti javaslatot (Márton, Orsi, Péter, Szabolcs és Anna
szavazatával) egyhangúlag elfogadja.
A lezáratlan kérdésekre a következı elnökségi ülésen még visszatérünk.
8. A Honlap (Márton)
Márton tud képeket feltölteni. Nem bonyolult, másnak is szívesen megmutatja, talán jogosultságot
is tud rá adni, tehát a táborvezetık jelöljenek ki képfeltöltı embereket. 1 sorozat max. 20 MB
lehet.
Egyebekrıl még nem beszélt Tekussal.
9. Péter ellenırizte a pénzügyi helyzetet és rendben találta.
10. A pulcsik elkészültek, megérkeztek, csak egy kicsit drágábbak lettek.
11. Az autókról (Lilla és Péter)
A HEC és az IAR szervízeltetése lassan esedékes.
Az IAR-ba tettek „tisztasági csomag”-ot.
A Deák tériek nem vitték el az IAR-t Apácára.
Németországba D Dóri, G. Orsi, Sz. Berci és M. Gábor mennek.
A levezetı elnök
- 13/2008 (X. 13. EÜ) számon szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:
A Mevisz a mőködési számláról meghitelezi a Németországba utazók költségeit és fizeti az
utasbiztosításukat. Ez a határozat a 2008. évi zárszámadás elfogadásakor hatályát veszti.
- kimondja a határozatot: az elnökség a fenti javaslatot (Márton, Orsi, Péter, Szabolcs és Anna
szavazatával) egyhangúlag elfogadja.
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- az elnökség következı ülését 2008. november 3-a (hétfı) 17 órára összehívja avval, hogy azon
az ülésen elsısorban a 20 éves a Mevisz lesz napirenden,
- megköszöni a részvételt és az elnökség ülését berekeszti [19:35].
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Ez a jegyzıkönyv négy (4) számozott oldalból áll.
Budapest, 2008. október 27.
(aláírások)
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