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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták:
2009. június 16. (kedd) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık (az ülés kezdetekor):
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Osváth Szabolcs (elnökségi rendes tag), Koltai Péter
(elnökségi rendes tag) Bence Orsolya (elnökségi rendes tag); Muntag Márton 18.40-tıl
(titkár)
Tanácskozási joggal: Koltainé Somogyi Lilla (irodavezetı), Kiss Csaba.
Elıre jelezték távolmaradásukat: Tekus András, Visnyei Emıke, Zólyomi Anna (elnökségi
póttagok)
A levezetı elnök (Györe Dániel elnök)
- megnyitja az ülést [17:20], köszönti a résztvevıket és imádkozik,
- felkéri Lillát a jegyzıkönyv vezetésére, Szabolcsot és Pétert annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva.
Az elnökségi ülésen a következıkrıl esik szó:
1. Az NCA bónuszpénzt a legszükségesebbekre költöttük el (kerítés, tisztítószerek, szúnyogháló,
monitor), ill. a költségvetés módosításával a már elköltöttekre csoportosítottuk át (bruttó bér és
járulékai).
2. Könyvelés: A könyvelık még nem értek a könyvelés végére, de az FB számára idıben elküldik az
anyagot ellenırzésre.
3. LM-ékrıl azóta sem tudunk semmit.
4. Autócsere: Pécsiek részérıl felmerült a kérés, hogy az egyre rosszabb állapotban lévı,
autószerelı által megvizsgált kisbuszt le kellene cserélni. Ez új szempontot hoz be az autócserekérdésbe. Mivel az ismert álláspontok meglehetısen sokfélék (noha néhány érdekeltnek a
véleményét még nem is ismerjük), szeptemberben tartunk egy olyan megbeszélést, ahol döntés
születik autó ügyben (döntés legkésıbb szeptember 30-ig). Ezen az alkalmon csak ezt a kérdést
vitatjuk meg, aki nem vesz részt rajta személyesen, annak a véleményét az elnökség nem tudja
figyelembe venni a döntésnél.
5. Mihályfa – elkészült a kerítés kaláka munkával. (Képes beszámoló: www.mevisz.hu oldalon.)
Tőzvédelmi ellenırzés is volt, új tőzvédelmi szabályzat van érvényben.
Majdnem lett ÁNTSZ vizsgálat is, de a nyaraló csoport éppen kirándult.
További részletekért, kérjük, érdeklıdjék a fejlécen szereplı elérhetıségeinken!
(1/2. oldal)

A Mevisz 2009. június 16-i elnökségi ülésének jegyzıkönyve
6. Nyári programok:
Táborvezetıi megbeszélés lezajlott – Orsi elkészíti az autóbeosztást
Sas-hegy: bár a BB pályázat nem nyert, kizárólag 30 kerekesszékes és segítıik számára rendezi meg
az aug. 20-ai tőzijátéknézést a DINPI. BO-MM tábor ez idı alatt lesz, a két táborvezetı megbeszéli,
hogy feljönnek-e a rendezvényre.
(Szabolcs bőnvallást tesz! Miszerint aznapra már más programja van, így sem a Sas hegyi
rendezvényen, sem a BO-MM táborban nem tud részt venni! → rosszalló, de megértı tekintetek ☺)
Rögbis fiúk – Orsi egyelıre nem tudott személyesen találkozni a táborvezetı hölggyel – ezen a
találkozón beszélik majd meg a pénzügyi és tárgyi kérdéseket
7. Az ÖKI ifjúsági portálja megkereste Pétert Mihályfa adatainak frissítése miatt.
Dani: Lilla vagy valaki, győjtse össze azokat az oldalakat, amin a Mevisz vagy Mihályfa szerepel,
hogy követni tudjuk, ha valamit frissíteni kell.
(Márton megérkezett 18.40)
8. Pénztáros:
Az elnökség (Dani, Márton, Orsi, Péter és Szabolcs „igen”-szavazataival) elfogadja a 6/2009. (VI.
16.) EÜ határozatot:
Az elnökség felkéri az elnököt (és egyúttal megadja neki az Asz. XV. 14. j., XXI. 1. és XXII. 3. f.
szerinti felhatalmazást), hogy a Mevisz pénztárosának T. Zs.-t bízza meg. A pénztárosra vonatkozó
korábbi rendelkezések hatályukat vesztik.
9. Szabolcs kérdésére a jelenlévık úgy nyilatkoznak, hogy a jegyzıkönyvek jelenlegi, bı lére
eresztett formája érdemben nem segíti meviszes munkájukat. Ezért Szabolcs saját hatáskörben úgy
dönt, hogy a jegyzıkönyvek (ellenkezı intézkedésig) csak a jogszabályok által meghatározott
minimumra (lásd Asz. XIII. 10.) fognak szorítkozni.
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- megköszöni a részvételt, és az ülést berekeszti (19.10).
Szedelıdzködés közben ismét elhangzott a kérés, most Márton részérıl, hogy a jövıbeli elnökségi
üléseket elımozdítaná, ha a terjedelmesebb elıterjesztéseket nem az ülésen látnánk elıször, hanem
(amennyiben mód van rá) korábban megkapnánk elektronikusan.
Ez a jegyzıkönyv kettı (2) számozott oldalból áll.
Budapest, 2009. június 25.
(aláírások)

További részletekért, kérjük, érdeklıdjék a fejlécen szereplı elérhetıségeinken!
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