MEVISZ
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
1085 Budapest Üllői út 24.
Tel./Fax: 317-1671
E-mail: mevisz@mevisz.hu

Jegyzőkönyv
a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
közgyűléséről
Időpont: 2013. május 7. (Kedd) 18:00
Helyszín: az Országos Egyház tanácsterme (1085 Budapest, Üllői út 24.)
Résztvevők:
Szavazati joggal (rendes tagok, a mellékelt jelenléti ív szerinti sorrendben, az ülés elején):
Halasi András József, Zólyomi Anna, Szilvási Bertalan, Szilvásiné Gerencsér Orsolya,
Vértesi Máté, Juhászné Barka Beatrix, Milanovits Richárd, Farkas Ervin, Bánhegyi
Orsolya.
Tanácskozási joggal (késve): Osváth Szabolcs és Tari Zsuzsanna.
További résztvevő: Karádi Adél Ágnes
1. melléklet: Jelenléti ív
A levezető elnök (Halasi András József, a Mevisz elnöke)
− megnyitja az ülést,
− köszönti a résztvevőket,
− felkéri Farkas Ervint egy rövid ima elmondására (ő a kérésnek eleget tesz),
− felkéri Karádi Adél Ágnest a jegyzőkönyv vezetésére,
− felkéri Zólyomi Annát és Farkas Ervint a jegyzőkönyv hitelesítésére,
− megállapítja, hogy a pótközgyűlés az Alapszabály XIV. pontjának 5. bekezdésében foglaltak
szerint, szabályosan lett összehívva,
− bejelenti, hogy a 17:30-ra összehívott közgyűlés határozatképtelennek bizonyult,
− megállapítja, hogy a pótközgyűlés az Alapszabály XIV. pontjának 3. bekezdése értelmében
határozatképes az eredeti (a meghívóban szereplő) napirendi pontokban.
A pótközgyűlés a következőképpen zajlott le (a napirendi pont címe után az előterjesztő neve
szerepel):
1. Jelentések
1./A. Elnöki jelentés (Halasi András József)
- felolvasása
2. melléklet: Elnöki jelentés
- megvitatása (kérdés nincs)
- elfogadása
1/2013 (V. 7.) K határozat (9 személy van jelen szavazati joggal; 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás):
A pótközgyűlés az elnöki jelentést elfogadja.
1./B. Titkári jelentés (Bánhegyi Orsolya)
- felolvasása
3. melléklet: Titkári jelentés
- megvitatása (kérdés a gyermekotthoni misszióról) [megjegyzés: közben megérkezik Osváth
Szabolcs]
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- elfogadása
2/2013 (V. 7.) K határozat (9 személy van jelen szavazati joggal; 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás):
A pótközgyűlés a titkári jelentést elfogadja.
1./C. Pénztárosi jelentés (Tari Zsuzsanna)
- felolvasása Halasi András József
4. melléklet: Pénztárosi jelentés
- megvitatása (kérdés nincs)
- elfogadása
3/2013 (V. 7.) K határozat (9 személy van jelen szavazati joggal; 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
A pótközgyűlés a pénztárosi jelentést elfogadja.
1./D. Felügyelő testület jelentése
- az írásban elküldött jelentés felolvasása (Bánhegyi Orsolya)
5. melléklet: Felügyelő testület jelentése
- megvitatása (kérdés nincs)
- elfogadása
4/2013 (V. 7.) K határozat (9 személy van jelen szavazati joggal; 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
A pótközgyűlés a felügyelő testület jelentését elfogadja.
1./E. Bárka-témafelelős jelentése (Szilvásiné Gerencsér Orsolya)
- felolvasása
6. melléklet: Bárka-témafelelősi jelentése
- megvitatása (kérdés nincs)
- elfogadása
5/2013 (V. 7.) K határozat (9 személy van jelen szavazati joggal; 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás):
A pótközgyűlés a Bárka-témafelelősi jelentést elfogadja.
1./F. Kemenesmihályfai jelentés (Halasi-Gyuricza Nóra)
- az írásban elküldött jelentés felolvasása (Halasi András József)
7. melléklet: Kemenesmihályfai jelentés
- megvitatása (kérdés nincs)
- elfogadása
6/2013 (V. 7.) K határozat (9 személy van jelen szavazati joggal; 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
A pótközgyűlés a Kemenesmihályfai jelentést elfogadja.

2. Pénzügyek
2./A. A 2012. évi zárszámadás
- a zárszámadás kiosztása
8. melléklet: A 2012. évi zárszámadás
- megvitatása
- elfogadása
7/2013 (V. 7.) K határozat (9 személy van jelen szavazati joggal; 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
A pótközgyűlés a 2012. évi zárszámadást elfogadja.
2./B. A 2012. évi közhasznúsági jelentés
- felolvassa Farkas Ervin
9. melléklet: 2012. évi közhasznúsági jelentés
- megvitatása (kérdés nincs) [megjegyzés: közben megérkezik Tari Zsuzsanna]
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- elfogadása
8/2013 (V. 7.) K határozat (9 személy van jelen szavazati joggal; 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
A pótközgyűlés a 2012. évi közhasznúsági jelentést elfogadja.
2./C. A 2013. évi költségvetés (Tari Zsuzsanna és Halasi András József)
- ismertetése
10. melléklet: módosított 2013-as évi költségvetés
- megvitatása (részletek átbeszélése, apróbb módosítások, aktualizálások)
- elfogadása
9/2013 (V. 7.) K határozat (9 személy van jelen szavazati joggal; 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
- A pótközgyűlés a 2012. évi közhasznúsági jelentést elfogadja.

3. Tisztújítás
Az ülés vezetését Bánhegyi Orsolya, a Mevisz titkára veszi át. A titkos szavazással kapcsolatos
teendőket Bánhegyi Orsolya és Karádi Adél Ágnes végzik.
3./A. Elnök, felügyelő testület, Bárka-témafelelős és elnökségi tagok választása
a) Elnök jelölt: Szilvási Bertalan
További javaslat nem érkezik, a jelölt a jelöltséget vállalja.
Titkos szavazás történik, a szavazólapon legfeljebb egy jelöltre lehet szavazni.
Leadott szavazólapok száma: 9
Érvénytelen szavazatok száma: 1
Szilvási Bertalanra leadott szavazatok megoszlása: 8 igen, 1 érvénytelen.
b) Felügyelő testületi tagnak a jelöltek: Csorba Gábor, Koltai Péter, Osváth Szabolcs, és Szász
Gizella.
További javaslat nem érkezik, a jelöltek a jöttséget már korábban vállalták.
Titkos szavazás történik, a szavazólapon legfeljebb három jelöltre lehet szavazni.
Leadott szavazólapok száma: 9
Érvénytelen szavazatok száma: 0
Csorba Gáborra, mint felügyelő testületi tagra leadott szavazatok száma: 6
Koltai Péterre, mint felügyelő testületi tagra leadott szavazatok száma: 4
Osváth Szabolcsra, mint felügyelő testületi tagra leadott szavazatok száma: 9
Szász Gizellára, mint felügyelő testületi tagra leadott szavazatok száma: 8
c) Bárka-témafelelősnek a jelöltek: Juhászné Barka Beatrix Magdolna, Rosta Izabella, Zólyomi
Anna, aki visszalép a jelöltségtől.
További javaslat nem érkezik, a jelöltek a jelöltséget vállalják (a távollévők korábban
vállalták).
Titkos szavazás történik, a szavazólapon legfeljebb egy jelöltre lehet szavazni.
Leadott szavazólapok száma: 9
A Bárka-témafelelős választása tekintetében érvénytelen szavazatok száma: 0
Juhászné Barka Beatrix Magdolnára, mint Bárka-témafelelősre leadott szavazatok
száma: 5
Rosta Izabellára, mint Bárka-témafelelősre leadott szavazatok száma: 4
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d) Elnökségi tagnak a jelöltek: Juhászné Barka Beatrix Magdolna, Milanovits Richárd, Rosta
Izabella, Szász Dorottya.
További javaslat nem érkezik, a jelöltek a jelöltséget vállalják (a távollévők korábban
vállalták).
Titkos szavazás történik, a szavazólapon, elnökségi tagnak legfeljebb egy jelöltre lehet
szavazni.
Leadott szavazólapok száma: 9
Az elnökségi tagok választása tekintetében érvénytelen szavazatok száma: 0
Juhászné Barka Beatrix Magdolnára, mint elnökségi tagra leadott szavazatok
száma: 0
Milanovits Richárdra, mint elnökségi tagra leadott szavazatok száma: 7
Rosta Izabellára, mint elnökségi tagra leadott szavazatok száma: 2
Szász Dorottyára, mint elnökségi tagra leadott szavazatok száma: 0
10/2013 (V. 7.) K határozat:
a) A pótközgyűlés Szilvási Bertalant elnöknek megválasztja.
b) A pótközgyűlés Csorba Gábort, Osváth Szabolcsot és Szász Gizellát a felügyelő
testületi tagnak megválasztja.
c) A pótközgyűlés Juhászné Barka Beatrix Magdolnát Bárka-témafelelősnek
megválasztja.
d) A pótközgyűlés Milanovits Richárdot tagnak megválasztja.
4./B.

Felügyelő testületi póttag és elnökségi póttagok választása

a) Felügyelő testületi póttagnak jelölt: Koltai Péter.
További javaslat nem érkezik, a jelölt a jelöltséget korábban vállalta.
Titkos szavazás történik, a szavazólapon legfeljebb egy jelöltre lehet szavazni.
Leadott szavazólapok száma: 9
Érvénytelen szavazatok száma: 0
Koltai Péterre, mint felügyelő testületi póttagra leadott szavazatok száma: 9
b) Elnökségi póttagtagnak a jelöltek: Juhászné Barka Beatrix Magdolna, Rosta Izabella, Szász
Dorottya, Zólyomi Anna.
A jelöltek a jelöltséget vállalják (a távollévők korábban vállalták).
További javaslat nem érkezik.
Titkos szavazás történik, a szavazólapon elnökségi póttagnak legfeljebb két jelöltre lehet
szavazni.
Leadott szavazólapok száma: 9
Érvénytelen szavazatok száma: 2
Juhászné Barka Beatrix Magdolnára leadott szavazatok száma: 4
Rosta Izabellára leadott szavazatok száma: 5
Szász Dorottyára leadott szavazatok száma: 3
Zólyomi Annára leadott szavazatok száma: 4
A második helyen szavazat egyenlőség alakult ki, ezért Juhászné Barka Beatrix Magdolna és
Zólyomi Anna között újabb szavazásra kerül sor.
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Leadott szavazólapok száma: 9
Érvénytelen: 0
Juhászné Barka Beatrix Magdolnára leadott szavazatok száma: 3
Zólyomi Annára leadott szavazatok száma: 6
11/2013 (V. 7.) K határozat:
a) A pótközgyűlés Koltai Pétert felügyelő testületi póttagnak megválasztja.
b) A pótközgyűlés Rosta Izabellát második elnökségi póttagnak, Zólyomi Annát
harmadik elnökségi póttagnak választja.

A levezető elnök
− megkérdezi, hogy van-e bárkinek bármi további mondanivalója (Az új elnök az elnökség
első ülését május 22-re összehívja.),
− megállapítja, hogy a pótközgyűlés a kitűzött napirendi pontokat megtárgyalta,
− megköszöni a részvételt,
− majd az ülést berekeszti [19:42].
Ez a jegyzőkönyv öt (5) oldalból és a következő mellékletekből áll:
Jelenléti ív
Elnöki jelentés
Titkári jelentés
Pénztárosi jelentés
Felügyelő testület jelentése
Bárka-témafelelősi jelentése
Kemenesmihályfai jelentés
2012. évi zárszámadás
2012. évi közhasznúsági jelentés
Módosított 2013-as évi költségvetés
Szavazólapok
Budapest, 2012. május. 13.

(aláírások)
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