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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták: 2009. március 17. (kedd) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út
24.)
Résztvevık (az ülés kezdetekor):
Muntag Márton (titkár), Osváth Szabolcs (elnökségi rendes tag), Koltainé Somogyi Lilla
(irodavezetı).
A levezetı elnök (Muntag Márton titkár)
- megnyitja az ülést [17:10], és köszönti a résztvevıket,
- rövid imát mond az ülés bevezetéseként
- bejelenti, hogy ı vezeti a jegyzıkönyvet, s felkéri Lillát és Szabolcsot annak hitelesítésére
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Györe Dániel (elnök), Koltai Péter (elnökségi rendes tag), Tekus András,
Zólyomi Anna és Visnyei Emıke (elnökségi póttagok) elıre jelezték távolmaradásukat,
Bence Orsolya (elnökségi rendes tag) elıre jelezte késését.
- megállapítja, hogy az elnökség nem határozatképes.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg (zárójelben az elıterjesztı neve).
1. Passió (Lilla)
Az elnökség (f)elolvassa Anna levelét (megtalálható a mevisz@mevisz.hu-n), benne a passió
költségvetésével. A jelenlevık (Lilla, Szabolcs és Márton) reálisnak tartják a költségvetést. Az est
folyamán telefonbeszélgetésben alkalom nyílik ezt Annával is tudatni, és biztatni a résztvevıknek
adandó ajándékok beszerzésére.
2. Könyvelés-pénztárazás (Lilla)
Dani még nem találkozott a könyvelıvel.
A szekrénykulcs másolódik, 4 példány lesz belıle. Szabolcs javaslata: egy legyen a pénztárosnál,
egy a könyvelınél, egy Lillánál, egy pedig tartalékként elrejtve.
3. Pályázatok (Márton, Lilla)
A következı pályázatok futnak:
NCA07/08 hiánypótolva
NCA08/09 módosítás szükséges (a megítélt plusz támogatásra)
ESZA táboros: hiánypótolva
ESZA karácsonyos: elszámolva
ESZA táboros: be kéne adni
Józsefváros: elszámolás szükséges
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BudapestBank: beadva
Szabolcs szerint Lilla nyugodtan késıbbre halaszthatja a tıle kapott feladatokat, ha a pályázatok
miatt azokra nem jut ideje.
[17:45 Megérkezik Orsi és K. Cs.]
4. NCA bıvebben
Ötletelés, mi legyen a kapott plusz támogatással. Ötletek a fórumban listázva. Lilla felhívja az
ESZÁT pontosításokért.
5. Hírmondó
Az elnökség telefonon felhívja Danit. Márton megállapítja, hogy az elnökség egyelıre
határozatképes. Az elnökség (Dani, Márton, Orsi és Szabolcs szavazatával) egyhangúlag elfogadja
az alábbi határozatot:
Az elnökség a Mevisz éves közgyőlését 2009. május 26-a (kedd) 17:00-ra, ennek
határozatképtelensége esetén a pótközgyőlést ugyanaznap 17:15-re az Üllıi út 24.-be az
alábbi napirenddel összehívja:
- elnöki jelentés,
- titkári jelentés,
- felügyelı testületi jelentés,
- Bárka-témafelelıs beszámolója,
- Ladik-témafelelıs beszámolója,
- pénztárosi jelentés,
- 2008. évi zárszámadás,
- 2009. évi költségvetés,
- 2008. évi közhasznúsági jelentés,
- tisztújítás,
- egyéb.
Ez a határozat 2009. május 27-én hatályát veszti.
A telefonálás végeztével Márton megállapítja, hogy az elnökség újra határozatképtelen.
A sárga csekkek felhasználhatók még, ezért a Hírmondóba csomagolunk azt is.
1%-os lap van, az is megy bele.
Sas-hegyi augusztus egyelıre nincs nagydobra verve, a jelentkezési lapon nem szerepel.
6. Miskolc (Lilla, Szabolcs)
Lilla és Szabolcs mennek bemutatkozni Miskolcra, az egyetem diakóniai rendezvényére. Mást is
szívesen látnának, de ık mindenképp mennek.
7. Ladik (Emıke)
Az elıterjesztı távolléte okán elhalasztva.
8-9. Zárszámadás, költségvetés.
Péter elkészítette. Az elnökség várja, hogy Péter elküldje.
10-11. HEC eladása, autóvásárlás
Az egyik tábortalálkozó keretében lehetne autót bérelni az NCA08/09 terhére, s kipróbálni. Orsa
beszél Tekussal ezügyben.
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12. NCA Kollégiumválasztás (Szabolcs)
Szabolcs beszámol, mi volt az elektori győlésen. Nem az történt, amire számítottunk, de a
jelenlévık egyetértenek a leadott szavazatokkal.
13. L. Márton kérése (Márton)
Szeretnének az irodában ügyeletet tartani állami gondozott gyerekeknek. A jelenlevık szerint nincs
akadálya - ha az irodai munkát nem akadályozza (vagy zavarja). Márton értesíti L.M.-t.
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- az elnökség következı ülését 2009. március 31-e (kedd) 17 órára összehívja,
- megköszöni a részvételt, és az ülést berekeszti [19:24].
Ez a jegyzıkönyv három (3) számozott oldalból áll.
Budapest, 2009. március 31.

(aláírások)
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