JEGYZŐKÖNYV
amely készült a MaG elnökségi ülésén 2006. július 17-én 14 órakor.
Jelen vannak: Erős Ila elnök
Fekete Éva elnökségi tag
Sáfrány Kinga elnökségi tag
Bozsogi Dia elnökségi tag
Malatinszky Judit elnökségi tag
Morvai Csaba tag
Napi rendi pontok:
1. Morvai Csaba beszámolója és ehhez kapcsolódóan a MaG pénzügyi helyzetének áttekintése és
a rendezésre váró feladatok megoldása
2. Sáfrány Kinga bejelentése
3. A Jan féle program részletei
4. Lukács András díjazása

1. napi rendi pont
Morvai Csaba beszámolója és ehhez kapcsolódóan a MaG pénzügyi helyzetének
áttekintése és a rendezésre váró feladatok megoldása
Morvai Csaba egy rendkívül részletes áttekintő beszámolót adott a MaG jelenlegi pénzügyi
helyzetéről, amelyért az Elnökség külön köszönetet mond neki.Az elnökség az egyesület pénzügyi
rendszerének kialakítása és a jelenlegi kintlévősége kezelése tekintetében az alábbi döntéseket hozza:
A házi pénztár kezelése, a beérkező számlák utalása, bankkivonatok kezelése, gestalt estek
bevételeinek kezelése, taglista karbantartása és kinnlevőségek figyelemmel kísérése, a tréningeken
való részvételi díjak kiszámlázása, illetve a kapcsolattartás a könyvelővel feladatok vonatkozásában
hosszú távon az a cél, hogy ezek a feladatok mind egy kézben egyesüljenek. Tekintettel azonban arra,
hogy szeptember előtt erre reális lehetőség nincsen, jelenleg átmeneti megoldásokat kell találni. A
végleges és hosszú távú megoldás kialakítására szeptember-októberben térünk vissza.
Elnökségi döntés
A) Az átutalásokat és a házi pénztár kezelését Lukács András fogja végezni
B) A gestalt esteken a számlák megírását a részvételi díjakról és azok bevételezését a házi
pénztárba Bozsogi Dia fogja végezni.
C) Valamennyi kinnlévőség tekintetében még nem áll rendelkezésre az összes szükséges
információ, mivel a teljes aktuális kimutatást a könyvelő a mostani elnökségi ülésre nem tudta
elkészíteni a számítógépe meghibásodása miatt. Így azokra a kinnlévőségekre amelyekről
nincsen konkrét információ a következő elnökségi ülésen térünk vissza. Az ismert
kinnlévőségek tekintetében az alábbi teendők vannak:
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a. Mosonyi Szilárd tréningdíj tartozásával történő elszámolás tekintetében Sáfrány
Kinga vállalja a közreműködést.
b. Horváth Tünde és Schmideg Ádám tréningdíj tartozásával kapcsolatos elszámolás
tekintetében Fekete Éva vállalja a közreműködést.
c. Szabó László tréningdíj tartozásával kapcsolatos elszámolás tekintetében Malatinszky
Judit.
d. Várkonyi Zsuzsa tréningdíj tartozásával kapcsolatban Fekete Éva (Horváth Tünde
segítségét kérve) vállalja a közreműködést.
e. A fennálló 2006-os tagdíjtartozások tekintetében Malatinszky Judit felszólító levelet ír
azoknak a tagoknak, akik 2006. évre nem fizettek tagdíjat. A felszólító levél azt fogja
tartalmazni, hogy aki a levél kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül a
tagdíjtartozását átutalással nem rendezi, akkor azt a MaG elnökséges úgy fogja tekinti,
hogy a továbbiakban nem kíván egyesületi tag lenni és az egyesület elnöke törölheti a
tagok sorából.
D) A tréningek és workshopok vonatkozásában, aki a programot szervezi és azért felelős, az lesz
köteles a program pénzügyi részét is (előzetes költségvetés készítése, szerződések megkötése
a díjazással kapcsolatosan, számlázás, számlák utalása) kézben tartani.
E) A taglista karbantartását, illetve a felszólító leveleket követően beérkezett tagdíjakról esedékes
számlák kiállítását Morvai Csaba vállalja.
F) A könyvelővel való kapcsolattartás tekintetében Morvai Csaba megkeresi Annát, hogy meddig
vállalja a könyvelést, illetve Dia vállalja, hogy megkeresi Fidler Orsit, hogy a jövőben a MaG
könyvelését vállalná-e, illetve milyen feltételekkel.

2. napi rendi pont
Sáfrány Kinga bejelentése
Sáfrány Kinga bejelenti, hogy személyes okok miatt 2006. október 01-i hatállyal az elnökségi
tagságról le kíván mondani.
Elnökségi döntés
Az elnökség ezt sajnálattal ugyan, de tudomásul veszi és 2006. szeptember 25-re 16 óra 30 percre
rendkívüli közgyűlést fog összehívni, amelynek tárgya elnökségi tagválasztás lesz. A rendkívüli
közgyűlést az elnökség elnöke fogja összehívni.

3. napi rendi pont
A Jan féle program részletei
Bozsogi Dia vállalja, hogy július 28-ig elkészíti a program előzetes költségvetését, melynek
elfogadásáról az elnökségi tagok e-mail-ben fognak dönteni. Dia vállalja, hogy megveszi a
repülőjegyeket. A szállást Erős Ila biztosítja Jan részére.
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A workshop időpontja: 2006. szeptember 20. 14 órától 18 óráig és 2006. szeptember 21. 9 órától 17
óráig.
A workshop témája: hogyan válhat működő, stabil, életképes, fejlődő szervezet a MaG-ból, melyre
minden érdeklődő MaG tagok szeretettel várunk. Olivér vállalta, hogy értesíti a tagságot a programról,
azzal, hogy Diánál lehet jelentkezni és ő tartja számon a leendő résztvevőket.
A workshop helyszíne: Budapest, XIV. kerület, Zichy Géza u. 5. Flow csoport
A workshop ideje alatt kávét, üdítőt a résztvevők részére a MaG biztosít.
A workshoppal kapcsolatos ügyintézések, a helyszín biztosítása, az ellátás biztosítása Bozsogi Dia
feladata.

4. napi rendi pont
Lukács András díjazása
Lukács András 2003-tól végez munkát a MaG részére, melynek során működteti a MaG könyvtárát, a
pénztár kezelését, különféle utalásokat intézi, segít a gestalt estek lebonyolításában és minden egyéb
általános adminisztrációs munkában. Mindez idáig ezért semmiféle díjazásban nem részesült.
Elnökségi döntés
Lukács András az eddig végzett munkájáért, illetve a jövőben végzendőekért 2006. december 31.
bezárólag egyösszegben összesen 150.000.- Ft, azaz százötvenezer forint díjazásban részesül. E
tekintetben a MaG és Lukács András közötti megállapodást Malatinszky Judit készíti el.
k. m. f.

