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1. Elnöki beszámoló
Novák János beszámolt a Morpho Communications Kft. munkatársaival folytatott egyeztetésről. A
Morpho Communications Kft. a Zanussi képviseletében érkezett. Az egyeztetés során megállapodás született arról, hogy a Zanussi és a FEKOSZ közös kreatív pályázatot hirdet a kollégiumok között, melynek első három helyezettje egy teljesen felszerelt mosókonyhát kap ajándékba. A díjakat az Zanussi biztosítja, a FEKOSZ pedig a pályázat (és a saját) hírét terjeszti a kollégiumok között. A nyereményjáték részletei a FEKOSZ honlapjára is felkerülnek.
Ezt követően az elnök bejelentette, hogy az iroda átköltöztetése sikeresen megtörtént, s a befogadó nyilatkozatot is elkészítette a főbérlő. Tekintettel arra, hogy már semmi akadály nincs előtte, elindulhat a bírósági módosítási kérelem beadása, mely után a FEKOSZ székhelye és tisztségviselői is az aktuálisra változik. Amikor a bírósági beadvány elfogadásra kerül, megtörténhet a támogatási kérelem (és a részletes programterv) beadása a 2008-as évre.

János megemlítette az ingatlanmagazin.com által vele készített interjút is, amely a kollégiumok

színvonalbeli különbségéről írott cikkbe került bele. A cikk az ingatlanmagazin.com oldalon olvasható.

2. Pénzügyi beszámoló
Milanovits Richárd sajnálattal tájékoztatott, hogy az október 21-i Kollégiumi Vezetők Kollégiumán és a november 8-i Asztalitenisz Kupán nem tud részt venni egyetemi és személyes elfoglaltságai miatt. A rendezvényekkel kapcsolatos adminisztrációt (előzetesen és utólag) természetesen
elvégzi.
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Az Elnökség úgy döntött, hogy az eddigi, a z egyes rendezvényekre való jelentkezés során kialakult pénzügyi kavalkád elhárításának érdekében a következő számlázási gyakorlatot fogja alkalmazni a szervezet.
•

Minden rendezvényre a részvételi díjról szóló számla a helyszínen kerül kiállításra. A
készpénzeseket a helyszínen bevételezi az irodavezető, az átutalásosakat meg 15 napos
fizetési határidővel állítja ki a rendezvény napján.

•

Az a kollégium, akinek tartozása van, nem jelentkezhet mindaddig, amíg a tartozását nem
rendezte.

•

A beküldött jelentkezési lapon feltüntetett személyek számán maximum a jelentkezési
határidőig lehet módosítani.

•

A jelentkezési határidő után a részvételi díjat (függetlenül attól, hogy az adott személy eljött-e) meg kell fizetni.

Az Elnökség úgy döntött, hogy felszereli az irodát egy (használt) szekrénysorral. Az iroda eddigi

helyszínein mindig beépített szekrényekben voltak az archivált anyagokat tartalmazó dobozok. A
jelenlegi iroda azonban nem rendelkezik beépített szekrénnyel, ennek okán a dobozok nem esztétikusak az irodában. A szekrénysor kiválasztására és megvételére az irodavezetőt hatalmazták
fel.

3. Őszi Találkozó
Novák János tájékoztatott, hogy az Őszi Találkozóra a jelentkezések befutottak, az elnökségi ülés
kezdetéig 103 résztvevő jelentkezett. Minden készen áll a rendezvény sikeres lebonyolításához.

Kb. 10 olyan kollégiumigazgató van, akik csak a szombati szakmai programja jönnek el, nekik
nem kell részvételi díjat fizetniük, s a FEKOSZ vendégei a szombati ebédre.

4. KVK Győr
A rendezvényre a meghívók szeptember 29-30-án mennek ki. A meghívókon feltüntetésre kerül
a tervezett program is. A részvételi díj FEKOSZ-tagkollégiumoknak 0 Ft, nem tagkollégiumoknak

5000 Ft/fő. Fizetés a helyszínen, a számla utólag kerül kiküldésre (az irodavezető távolléte
miatt). Az ebédet és a vacsorát a FEKOSZ fizeti, szállás kérhető (díjtalan). A jelentkezési határidő
október 14. dél, a jelentkezés csak e-mailen keresztül történhet.

5. Asztalitenisz Kupa
A meghívó a KVK-s meghívóval egy borítékban kerül kiküldésre, csak a könnyebb megkülönböztethetőség érdekében más színű papíron. A jelentkezési határidő október 28. dél. Jelentkezni Balogh József elérhetőségein lehet.

