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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták:
2009. február 3. (kedd) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık (az ülés kezdetekor):
Györe Dániel (elnök), Koltai Péter és Osváth Szabolcs (elnökségi rendes tagok), Zólyomi
Anna (elnökségi második póttag), Koltainé Somogyi Lilla (irodavezetı).
A levezetı elnök (Györe Dániel elnök)
- megnyitja az ülést [17:05], és köszönti a résztvevıket,
- felkéri Annát egy rövid ima elmondására (ı a kérésnek eleget tesz),
- felkéri Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére, Lillát és Annát annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Muntag Márton (titkár), Bence Orsolya (elnökségi rendes tag) és Visnyei Emıke
(elnökségi harmadik póttag) elıre jelezték távolmaradásukat, Tekus András (elnökségi elsı
póttag) és Tari Zsuzsa elıre jelezték késésüket.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg (zárójelben az elıterjesztı neve).
1. Pénzügyek (Péter)
Az adatok ugyan már rendelkezésre állnak, de a 2008. év zárszámadása még nincs formába
öntve. Az viszont már most tudható, hogy a 2009. esztendı anyagilag nagyon nehéz lesz, tehát a
táborokat olcsó szálláshelyekre kell szervezni.
[17:25 Tekus érkezik.]
Az autókkal kapcsolatos költségeknek (a cégautóadónak, illetve a „szállítókapacitás bérlésének”)
Péter; az adómentes béren kívüli juttatásoknak (Kafetéria, illetve ennek szabályozása) Lilla és
Zsuzsi néznek utána. A jelenlévık egyetértenek abban, hogy adott esetben kihasználjuk ezeket a
törvényes lehetıségeket.
2. Péter: Kemenesmihályfán minden rendben.
3. Irodai ügyek (Lilla)
A pályázatok rendben, az adóigazolások határidıre kimentek, a pulcsirendeléseket Lilla vezeti,
az Új Ének Braille-változata ellen nincs kifogás (de azért Lilla kérdezze meg a hajdani
szerkesztıket), rendeltünk 500-500 szórólapot.
[17:50 Zsuzsi érkezik.]
4. Az autók
A HEC-t Dani mégsem veszi meg (lehet hirdetni); a zöldkártyát, a kilakatoltatást (gy. k.: a
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karosszéria javíttatását), és az eladást Tekus intézi.
A vásárolandó autóval kapcsolatban Lilla felolvassa Orsi üzenetét, Zsuzsi és Szabolcs pedig
ismertetik Andrea (és saját) aggodalmaikat: lesz-e ember, aki vezetheti a második kisbuszt (hiszen
már az elsıre sincs megnyugtatóan sok), avagy nem lesz olyan autó, amit viszonylag sokan
vezethetnek. Másrészt (Péter) a táborokban nagyon kell a szállítókapacitás. Tekus az anyagi
lehetıségek függvényében egy nagyobb személyautót említ („hajdani Toyota”). Végül Dani azt kéri,
hogy a következı elnökségire mindenki készüljön autós ötletekkel.
Káresemény költségét a biztosítónak csak akkor térítjük meg, ha a kategóriacsúszás nagyobb
veszteséggel járna (a 035064338 káraktaszámú ügyben Lilla ennek megfelelıen intézkedjék).
Az összes szempontot figyelembe véve célszerő lehet felmondani a Cascot (Tekus megérdeklıdi
a részleteket).
5. Programok
Most hétvégén „vezetıségi” kirándulás Vanyarcra, jövı csütörtökön tábvezmegbesz.
A passiókörút alakul, bár a határátlépésnek még nem minden vetülete tisztázott.
Az UW-s tábor koncepciójának tisztázása remekül halad, a diakóniai megbeszélés átkerült II. 13ra, a tordasi táborokat felírjuk a jellap „külsıs táborok” rovatába.
6. A könyvelıs szerzıdést Lilla készíti elı.
7. Zsuzsi volt Gizinél, pár hónap múlva vállalja a pénztárosságot, de az ügyeket szigorúan az
irodában fogja intézni, ezért
(a) szüksége van mágneskártyára, irodakulcsra, továbbá kulcsra a zárható szekrényhez; és
(b) pénzügyi tranzakciókat csak elıre egyeztetett idıpontban lehet majd végezni.
Utána kell nézni, hogy a jogszabályi változások mit jelentenek a pénztár mőködésére nézve.
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- bejelenti, hogy az elnökség következı ülésének összehívásával megvárja a hétvégi kirándulást,
- megköszöni a részvételt, és az ülést berekeszti [19:10].
Végül Szabolcs beszámol az érdeklıdıknek az NCA tanácstagválasztó elektori győlésérıl.
Ez a jegyzıkönyv kettı (2) számozott oldalból áll.
Budapest, 2009. február 17.
(aláírások)
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