A Mevisz 2014. december 16-i pótközgyőlésének jegyzıkönyve

Mevisz
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
1085 Budapest Üllıi út 24.
Telefon: +36-20-824-2047
www.mevisz.hu
E-mail: mevisz@mevisz.hu

Jegyzıkönyv
a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
pótközgyőlésérıl
Idıpont: 2014. december 16. (kedd) 18:00
Helyszín: a Mevisz ideiglenes irodája (1085 Budapest, Üllıi út 24., orvosi szoba)
Résztvevık:
Szavazati joggal (rendes tagok, a mellékelt jelenléti ív szerinti sorrendben, az ülés elején):
Milanovits Richárd (lakcím)
Boros Viktória (lakcím)
Rosta Izabella (lakcím)
Juhászné Barka Beatrix (lakcím)
Gadó Benedek (lakcím)
Vértesy Máté (lakcím)
Bogyó Dóra Eszter (lakcím)
Szilvási Bertalan (lakcím)
Bence Orsolya (lakcím)
Szavazati joggal (rendes tagok, a mellékelt jelenléti ív szerinti sorrendben, késve):
Koltainé Somogyi Lilla (lakcím)
Muntag Márton (lakcím)
Tanácskozási joggal: senki
Nézıként (nem tag): Osváth Szabolcs (az egészségügyi okokból távol lévı irodavezetı testvére)
1. melléklet: Jelenléti ív
A levezetı elnök (Szilvási Bertalan, a Mevisz elnöke)
- megnyitja az ülést,
- köszönti a résztvevıket,
- lehetıséget ad egy csendes ima elmondására (a jelenlévık a kérésnek vélhetıen eleget tesznek),
- felkéri Osváth Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére,
- felkéri Rosta Izabellát és Milanovits Richárdot a jegyzıkönyv hitelesítésére,
- megállapítja, hogy a pótközgyőlés az Alapszabály XIV. pontjának 5. bekezdésében foglaltak
szerint, szabályosan lett összehívva,
- bejelenti, hogy az elızı nap 18 órára összehívott közgyőlés határozatképtelennek bizonyult,
- megállapítja, hogy a pótközgyőlés az Alapszabály XIV. pontjának 3. bekezdése értelmében
határozatképes az eredeti (a meghívóban szereplı) napirendi pontokban.
A pótközgyőlés a következıképpen zajlott le (a napirendi pont címe után az elıterjesztı neve
szerepel):
1. Jelentések
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1.A. Elnöki jelentés (Szilvási Bertalan)
- felolvasása
2. melléklet: Elnöki jelentés
megvitatása (BO kérdez a pénztárosról; válasz: a jelenlegi pénztáros, TZs egy ideig még
vállalja)
- elfogadása
12/2014 (XII. 16.) K határozat (9 személy van jelen szavazati joggal; 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás):
A pótközgyőlés az elnöki jelentést elfogadja.
-

1.B. Titkári jelentés (Juhászné Barka Beatrix)
- felolvasása
3. melléklet: Titkári jelentés
- megvitatása (BO: nincs okunk neheztelni Beusra; OSz: a jelentésben nevesítetteken túl több
személy is részt vett az elızı irodaköltöztetésben) [közben KSL megérkezik]
- elfogadása
13/2014 (XII. 16.) K határozat (10 személy van jelen szavazati joggal; 8 igen, 0 nem, 2
tartózkodás):
A pótközgyőlés a titkári jelentést elfogadja.
2. Tisztújítás
A titkos szavazással kapcsolatos teendıket Juhászné Barka Beatrix (szavazólapok elkészítése,
kivágása, a leadott szavazatok felolvasása) és Osváth Szabolcs (az elhangzott szavazatok
számlálása) az összes jelenlévı szeme láttára és füle hallatára végzik.
2.A. Elnök és titkár választása
Tájékoztatás hangzik el arról, hogy a jelenlegi elnök (Szilvási Bertalan) karácsony második napján
ünnepli 35. születésnapját, így rendes tagsága (és az elnöki tisztségre való alkalmassága) az
Asz. XII. 2. és XV. 3. pontja alapján megszőnik. A jelenlegi titkár (Juhászné Barka Beatrix) –
korábban szóban már ismertetett elhatározását megerısítendı – átnyújtja írásos lemondását.
4. melléklet: Lemondás
Ezért az elnökségi ciklus végéig (várhatóan 2016 tavaszáig) új elnököt és titkárt kell
választani.
Elnöknek a jelölt: Vértesy Máté. További javaslat nem érkezik, a jelölt a jelöltséget vállalja.
Titkárnak a jelölt: Milanovits Richárd. További javaslat nem érkezik, a jelölt a jelöltséget vállalja.
Titkos szavazás történik, a szavazólapon legfeljebb egy-egy jelöltre lehet szavazni.
Szavazati joggal jelen van 10 fı.
Leadott szavazólapok száma: 10
Érvénytelen szavazatok száma: 0
Vértesy Máté elnökjelöltre leadott szavazatok megoszlása: 8 igen, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás.
Milanovits Richárd titkárjelöltre leadott szavazatok megoszlása: 8 igen, 0 ellenszavazat, 2
tartózkodás.
14/2014 (XII. 16.) K határozat:
A pótközgyőlés Vértesy Mátét elnöknek, Milanovits Richárdot titkárnak megválasztja.
2.B. Elnökségi tag és póttagok választása
Tájékoztatás hangzik el arról, hogy az elnökségi tagok sorában 1 pozíció (az imént titkárrá
választott Milanovits Richárdé), az elnökségi póttagok sorában pedig 2 pozíció (az imént
elnökké választott Vértesy Mátéé és a tisztségrıl korábban leköszönı Lukács Mátéé)
megüresedett. Emlékeztetıül elhangzik, hogy az elnökségi harmadik póttag pozíciója az
elnökségi ciklus kezdete (idén tavasz) óta üres.
Elnökségi tagnak a jelöltek: Bence Orsolya, Bogyó Dóra Eszter, Boros Viktória, Gadó Benedek,
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Koltainé Somogyi Lilla. További javaslat nem érkezik. A jelöltséget egyik jelölt sem vállalja.
Mivel további javaslat nem érkezik, az elnökségi tag választása jelölt híján elmarad [közben MM
megérkezik].
Elnökségi póttagnak a jelöltek: Bence Orsolya, Bogyó Dóra Eszter, Boros Viktória. További
javaslat nem érkezik. A jelöltek a jelöltséget vállalják.
Titkos szavazás történik, a szavazólapon elnökségi póttagnak legfeljebb három jelöltre lehet
szavazni.
Szavazati joggal jelen van 11 fı.
Leadott szavazólapok száma: 11
Érvénytelen szavazatok száma: 0
Bence Orsolyára leadott szavazatok száma: 10 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás.
Bogyó Dóra Eszterre leadott szavazatok száma: 11 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás.
Boros Viktóriára leadott szavazatok száma: 10 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás.
A póttagságnál számít a sorrend, ezért Bence Orsolya és Boros Viktória között újabb szavazásra
kerül sor.
Titkos szavazás történik, a szavazólapon legfeljebb egy jelöltre lehet szavazni.
Szavazati joggal jelen van 11 fı.
Leadott szavazólapok száma: 11
Érvénytelen szavazatok száma: 0
Bence Orsolyára leadott szavazatok száma: 8
Boros Viktóriára leadott szavazatok száma: 3
15/2014 (XII. 16.) K határozat:
A pótközgyőlés Bogyó Dóra Esztert elsı elnökségi póttagnak, Bence Orsolyát második elnökségi
póttagnak, Boros Viktóriát harmadik elnökségi póttagnak megválasztja.
Tájékoztatás hangzik el, hogy az elnökségi tagok sorában lévı üres pozícióra tekintettel az Asz. XV.
6. pontja értelmében Bogyó Dóra Eszter elsı elnökségi póttagból elnökségi taggá válik.
3. Egyebek
KSL találkozót javasol a Gyülekezeti és Missziói Osztállyal.
OSz az új elnökség minden tagjának ad egy kulcsot a következı új irodához.
BO köszönetet mond a leköszönı elnöknek és titkárnak.
GB érdeklıdik a Bárka-házról. Többen (SzB, KSL, BO, OSz, JBB, VM) hozzászólnak, a konklúzió
nagyjából annyi, hogy pénz sincs elég, de beköltözni hajlandó segítı egyáltalán nincsen.
A megválasztott elnök tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a következı elnökségi ülést 2015
januárjának második vagy harmadik hetére tervezi összehívni.
A levezetı elnök
- megkérdezi, hogy van-e bárkinek bármi további mondanivalója (nincs),
- megállapítja, hogy a pótközgyőlés a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- megköszöni a részvételt,
- majd az ülést berekeszti [19:00]
A jelenlévık megkezdik az átköltözést az Üllıi úton szemben (25. fsz. 18.) lévı új irodába. [19:01kor Szász Dorottya elnökségi tag megérkezik, ı is kap kulcsot.]
Ez a jegyzıkönyv négy (4) oldalból és a következı mellékletekbıl áll:
 Jelenléti ív
 Elnöki jelentés
3

A Mevisz 2014. december 16-i pótközgyőlésének jegyzıkönyve





Titkári jelentés
Lemondás
Szavazólapok

Budapest, 2015. január 5.
(aláírások)
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