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Emlékeztető
a FEKOSZ elnökségi üléséről
Időpont:
2008. május 9. 8.30

Helyszín:
BMF Bánki Donát Kollégium (1065 Budapest, Podmaniczky utca 8.)

Résztvevők:
Balogh József, Leskó Róbert, Haraszti László (EB), Kazinczy Tímea (BCE Tarkaréti Kollégium),
Novák János, Szabó Péterné Pataki Ágnes, Szöllősi Tibor, Vinkovich Éva, Visnyei László (EB)

Az elnök köszöntötte az elnökségi ülésen megjelenteket, öt elnökségi tag és az Ellenőrző Bizottság két
tagja, valamint egy meghívott volt jelen. Ezt követően az elnök javaslatot tett a tanácskozás menetére.
A javaslatot az Elnökség elfogadta.

1. Júniusi kibővített elnökségi ülés
A júniusi kibővített elnökségi ülés helyszíne a Galya-völgyi kulcsosház (amely már a tavalyi régiótalálkozónak is helyet adott). Tervezett időpontja 2008. június 20-21. (péntek-szombat). Meghívást kapnak az új Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjai, valamint az Őszi Találkozót szervező
miskolci gárda (összesen kb. 20 fő). Szervezők: Boda Attila és Novák János.

2. Pénzügyi helyzet
Milanovits Richárd tájékoztatott, hogy a kiküldött tagdíjszámlák közül szinte az összes befizetésre került. A bankszámlán 3,3 millió forint van, a pénztárban pedig 130 ezer forint körüli összeg
(az aznapi tagdíjbefizetésekkel együtt).
Az Elnökség megbízta Novák Jánost és Milanovits Richárdot, hogy dolgozza ki a 2008. évi OKMes támogatás benyújtásához szükséges anyagokat, hogy a támogatási igényt még májusban be
lehessen nyújtani.

3. Asztalitenisz Kupa véglegesítése
Balogh József beszámolt, hogy a kupa teendőivel kapcsolatban minden rendben van. Ezidáig öszszesen 3 csapat jelezte részvételi szándékát, azonban reményei szerint ez a szám még nőni fog.
A szervezési költségek előzetes kalkulációja, elszámolása tisztázásra került.

4. Elnöki beszámoló
Leskó Róbert megköszönte mindenkinek az egész éves munkáját, s abbeli reményét fejezte ki,
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hogy a szervezet fejlődése nem fog csökkenni, s stagnálni sem. Ezt követően összefoglalta az elnöki beszámolóban leírtakat.

5. A küldöttgyűlés feladatainak tisztázása
Az Elnökség úgy döntött, az alábbi személyeket jelöli a posztokra.
•

Levezető elnök: Balogh József

•

Szavazatszámláló Bizottság: Haraszti László, Szöllősi Tibor, és egy fő a küldöttek közül.

•

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Visnyei László, valamint egy fő a küldöttek közül.

•

Jegyzőkönyvvezető: Milanovits Richárd

Véglegesítésre kerültek a napirendi pontok is:
1. Elnöki beszámoló (Leskó Róbert)

2. Közhasznúsági jelentés szöveges és számszaki része (Leskó Róbert, Visnyei László)
3. 2008. évi költségvetés (Leskó Róbert)

4. Tisztújítás a megüresedő posztokra (Balogh József)
5. Egyebek

6. Egyebek
• Levelezőlisták
Az Elnökség úgy határozott, hogy a jelenleg két passzív levelezőlista helyett (az elnökségi levelezőlistát nem számítva) két aktívat léptet működésbe. Az egyikre, a fekosz nevűre mindenki feliratkozhat, ezen lesznek közzétéve a közérdekű, mindenkit érintő hirdetmények. A másik, a fe-

koszkvk nevű pedig a kollégiumigazgatók közötti on-line csatornaként fog üzemelni, ahol az
őket érintő ügyeket beszélhetik meg.
A levelezőlista beüzemelésével az Elnökség Milanovits Richárdot bízta meg.

• Nyomtató
A rendezvények alkalmával újra és újra előkerült az a probléma, hogy nincs a szervezetnek a
multifunkciós nyomtatón kívül egy kisebb, kompaktabb nyomtatója. E probléma orvoslására született az a döntés, mely szerint a FEKOSZ vásárol egy kisebb lézernyomtatót. A pontos modell kiválasztása az elnökségi levelezőlistán fog zajlani, Milanovits Richárd előterjesztését követően.

7. Az ülés zárása
Az elnök megköszönte az ülés résztvevőinek az eredményes tanácskozást.

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd irodavezető
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