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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták:
2009. január 15. (hétfı) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık (az ülés kezdetekor):
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Muntag Márton (titkár), Bence Orsolya és Osváth
Szabolcs (elnökségi rendes tagok), Zólyomi Anna (elnökségi második póttag);
Tanácskozási joggal: Visnyei Emıke (elnökségi harmadik póttag), Péter Ildikó (Ladikönkéntes), és Kiss Csaba.
A levezetı elnök (Györe Dániel elnök)
- megnyitja az ülést [17:20], és köszönti a résztvevıket,
- elmond egy rövid imát,
- felkéri Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére, Orsit és Annát annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Koltai Péter elnökségi rendes tag, Tekus András elnökségi elsı póttag, és
Koltainé Somogyi Lilla irodavezetı elıre jelezték távolmaradásukat,
- megállapítja, hogy (az Asz. XV. 9. szerint) az ülésen Zólyomi Anna szavazati joggal
rendelkeznek,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Asz. XV. 10. értelmében) határozatképes.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg (zárójelben az elıterjesztı neve).
1. A Ladik (Emıke)
Igény van a ladikos programokra, de fedezet (egyelıre) nem nagyon van rájuk. Ezen a téren
a Mevisz érdemben nem tud segíteni (mivel a ladikos rendezvények költségigénye egy
nagyságrenddel magasabb a bárkás rendezvényekénél).
Felmerült a gondolat, hogy más szervezeti keretek között a Ladik könnyebben boldogulna. A
megszólalók sajnálnák, ha a Ladik elhagyná a Meviszt, de megértik, ha a Ladik érdekei ezt
kívánják.
Márton kiemeli a kommunikáció fontosságát.
[18:05 Emıke és Ildikó távoznak, Kárpi benéz.]
2. (Szabolcs) Az IAR-nak 2009-re is veszünk éves autópálya matricát, a HEC-nek egyelıre nem.
3. Márton ismerteti néhány ıszi-téli szállítási kalandját, melyekbıl arra következtet, hogy több,
napközben ráérı (nem-dolgozó) pilótára van szükség. A pilótahiány Anna szerint is nyomasztó.
Szabolcs bólogat.
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4. Autócsere (Dani)
[A napirendi pont tárgyalásába 18:35-18:50-ig telefonon Péter is bekapcsolódik.]
Az Egyháztól érkezett céltámogatás segítségével a HEC-et1 lecserélhetjük egy (a) puttonyos
személyautóra, vagy (b) egy IAR-kaliberő kisbuszra. Mivel a városi egyszemély-szállítás
lényegében megszőnt (amikor mőködött, akkor is inkább az IAR-t használta), a táborokban viszont
jelentıs szállítókapacitásra van szükség; a (b) verziót mentén gondolkodunk tovább. (A
döntéshozatalt elnapoljuk addig, amíg Tekus véleményét is megismerjük.)
5. Kemenesmihályfa (Szabolcs)
[A napirendi pont tárgyalásába 18:35-18:50-ig telefonon Péter is bekapcsolódik.]
Péter a következı egy éves idıtartamra is vállalja a Mihályfa-megbízotti tisztséget.
Az elnökség (Dani, Márton, Orsi, Szabolcs és Anna szavazatával) egyhangúlag elfogadja az
alábbi, 1/2009 (I. 15.) EÜ számú határozatot:
A Mevisz kemenesmihályfai akadálymentes szálláshelyének vezetıjévé az elnökség 2010.
január 31-ig Koltai Pétert nevezi ki. A 2007. 09. 10. EÜ 4. NP 1. H határozat utolsó három
mondata hatályát veszti.
6. A Mevisz könyvelıje (Szabolcs és Dani)
Az elnökség (Márton, Orsi, Szabolcs és Anna „igen”-szavazatával, Dani tartózkodása
mellett) elfogadja az alábbi, 2/2009 (I. 15.) EÜ számú határozatot:
Az elnökség a Mevisz könyvelıjének 2009. január 1-jétıl K. P.-nét kéri fel. A könyvelıre
vonatkozó korábbi rendelkezések hatályukat vesztik.
7. A pécsi passióelıadás és a „20 éves a Mevisz – Bárkarácsony” jól sikerültek, mindenki jól érezte
magát.
8. (Orsi) A mihályfás szórólapon aktualizáljuk az árakat, kicsit átírjuk a szöveget és esetleg
kicserélünk 1-2 képet, majd jó sokat (ezres nagyságrendben) nyomtattatunk belıle. A bárkás
szórólapot változatlanul nyomtattatjuk újra kisebb (párszázas) tételben.
9. (Orsi) Felajánlották nekünk a következı Tamás-mise (II. 1. (V) 18:00 Budavár) perselyét. Mivel
a téma a szolgálat, egy csomó szórólapot is viszünk, és egy csomó mozgássérültet is elhívunk.
10. Pénzügyek
A folytonosság érdekében egyelıre Gizi marad a pénztáros.
Péter még nem tudott érdemben foglalkozni a 2009. évi költségvetéssel.
A jogszabályok változására tekintettel az elnökség felkéri Pétert, nézzen utána, még mindig
megérné-e „kiszervezni” az autókat.
11. Szabolcs emlékezteti az elnökséget,
- hogy gondolkodni kell az évi rendes közgyőlés idıpontján (minél hamarabb lennie kéne
költségvetésnek, de a közhasznúsági jelentés elég sokára készül el, tavaly III. 9-e túl korán volt), és
- hogy a felügyelı testület mandátuma a közgyőlésen lejár.
12. Mindenféle táborokról
Orsi: A baleseti sérült gyermekek táborát illetıen nagyon jó ötletnek tőnik együttmőködni a
Hátrányok Dacára Alapítvánnyal.
Szabolcs továbbítsa a levlistára BE+BD-nek a tordasi táborokkal kapcsolatos kérését.2
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Forrásaink, pl. a használtautó.hu szerint 400-500 ezer forintért adható el. Dani ennyiért meg is venné.
Az ülés után megtörténik.
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Andrea és Márton a február 6-8-i hétvégére szervez egy csapatépítı tréninget (még nem
biztos).
Anna a tábvezmegbeszt február második hetében szeretné.
13. A passiókörút (Anna)
Próbahétvége: III. 13-15., Csákvár
Helyszín: Debrecen és környéke, elıadással a határ túloldalán (Margita) is. Mivel a
teológusok is Hajdú-Biharba mennek, nagyon alaposan kell egyeztetni velük is!
Személyek felkérése: folyamatban.
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- az elnökség következı ülését 2009. február 3-a (kedd) 17 órára összehívja,
- megköszöni a részvételt, és az ülést berekeszti [19:50].
Ez a jegyzıkönyv három (3) számozott oldalból áll.
Budapest, 2009. január 29.
(aláírások)

További részletekért, kérjük, érdeklıdjék a fejlécen szereplı elérhetıségeinken!
(3/3. oldal)

