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Jegyzőkönyv
a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
pótközgyűléséről
Időpont: 2012. május 25. (péntek) 17:15
Helyszín: a Mevisz irodája (1085 Budapest, Üllői út 24.)
Résztvevők, mind szavazati joggal (rendes tagok, a mellékelt jelenléti ív szerinti sorrendben):
Osváth Szabolcs, Halasi-Gyuricza Nóra, Bánhegyi Orsolya, Halasi András József, Barka
Beatrix Magdolna, Zólyomi Anna, Szilvásiné Gerencsér Orsolya, Bence Orsolya [késve
érkezik].
Melléklet: Jelenléti ív
A levezető elnök (Halasi András, a Mevisz elnöke)
- megnyitja az ülést,
- köszönti a résztvevőket,
- felkéri Szilvásiné Gerencsér Orsolyát egy rövid ima elmondására (ő a kérésnek eleget tesz),
- felkéri Osváth Szabolcsot a jegyzőkönyv vezetésére,
- felkéri Halasi-Gyuricza Nórát és Barka Beatrixet a jegyzőkönyv hitelesítésére,
- megállapítja, hogy a pótközgyűlés az Alapszabály XIV. pontjának 5. bekezdésében foglaltak
szerint, szabályosan lett összehívva,
- bejelenti, hogy a 17 órára összehívott közgyűlés határozatképtelennek bizonyult,
- megállapítja, hogy a pótközgyűlés az Alapszabály XIV. pontjának 3. bekezdése értelmében
határozatképes az eredeti (a meghívóban szereplő) napirendi pontban.
Halasi András, mint előterjesztő részletesen (soronként) ismerteti és indokolja a 2012. évi
költségvetés tervezetét. A pótközgyűlés a tervezetet bekezdésenként megtárgyalja. Az elhangzott
főbb gondolatok a következők:
- A résztvevők jobban megbecsülnék a Bárkarácsonyt, ha (akár jelképes összegért) fizetős lenne.
- Bárka-háznak kinéz egy álomlakás a Keletinél.
- Pénzszerzési ötletek pl. „Fogadj örökbe egy tábori reggelit!”; eladható [meska.hu] logós kézműves
termékek előállítása, ezekből kiállítás a 10. passiókörút illetve a Mevisz 25. születésnapja
kapcsán; összegyűjteni, hogy ki mihez ért a Meviszben, és erre alapozva bővíteni a pályázati
tevékenységrepertoárt.
- 2013 a „Reformáció és tolerancia” éve lesz, a felkészülést már most el kell kezdeni.
- Új tagokra van szükség, mert különben kihal a Mevisz.
A tervezet megtárgyalása után a pótközgyűlés (8 személy van jelen szavazati joggal) 8 igen, 0 nem,
0 tartózkodás szavazattal az alábbi, 12/2012 (V. 25.) K határozatot hozza:
A pótközgyűlés a 2012. évi költségvetést elfogadja.
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A levezető elnök
- megkérdezi, hogy van-e bárkinek bármi további mondanivalója (nincs),
- megállapítja, hogy a pótközgyűlés a kitűzött napirendi pontot megtárgyalta,
- megköszöni a részvételt,
- majd az ülést berekeszti.
Ez a jegyzőkönyv kettő (2) oldalból és egy (1) egyoldalas mellékletből (jelenléti ív) áll.
Budapest, 2012. május. 26.
(aláírások)
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