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Emlékeztető

a FEKOSZ elnökségi üléséről

Időpont: 2008. október 30. 13.00

Helyszín: BME Kármán Tódor Kollégium (1111 Budapest, Irinyi József utca 9-11.)

Résztvevők: Balogh József
Kazinczy Tímea
Milanovits Richárd
Novák János
Szabó Gábor 
Szabó Péterné Pataki Ágnes
Szöllősi Tibor
Visnyei László

elnökségi tag
elnökségi tag
irodavezető
elnök
elnökségi tag
elnökségi tag
elnökségi tag
EB-elnök

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd

A következő elnökségi ülés: 2008. november 18. 11.00
BMF Bánki Donát Tagkollégium
1065 Budapest, Podmaniczky utca 8.

1. Elnöki beszámoló
Novák János tájékoztatott, hogy a Szervezet Fővárosi Bírósághoz beadott székhelyváltoztatással 
kapcsolatos beadványát az alapszabály-módosításra utaló jegyzőkönyv-bejegyzés hiánya miatt 
hiánypótlásra visszadobták. 

2. Pénzügyi beszámoló
Az Elnökség áttanulmányozta az előzetesen a levelezőlistára kiküldött bankszámla-jelentést. Mi-
lanovits Richárd beszámolt, hogy két bankszámla-kivonat valószínűleg elkeveredett a költözés 
során. A részletes házipénztár-jelentést az irodavezető november 3-án fogja kiküldeni a levele-
zőlistára.

3. Őszi Találkozó (Miskolc)
Az Elnökség a miskolci Őszi Találkozót sikeresnek értékelte.

4. KVK (Győr) értékelés
Az Elnökség a győri KVK-t sikeresnek értékelte.
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5. Vezetőképző (Noszvaj)
Részvételi díj: 5000 Ft/fő, mindenki fizet, az Elnökség is.

Péntek:
• 14.00-15.00: beérkezés
• 16.00-17.00: előadás (Pályázatírás, Balogh József)
• 18.00-19.00: vacsora
• 20.00-21.00: vetélkedő (Anita)
• 22.30-: buli

Szombat:
• 08.00-09.00: reggeli
• 09.00-10.00: előadás (Az elektronikus kollégiumi felvételi, Szöllősi Tibor)
• 10.30-11.30: előadás (A FEKOSZ története, Kővári Éva)
• 12.00-13.00: ebéd
• utána: hazautazás

Jelentkezési határidő: november 18.

6. Sportkupa (Budapest)
Balogh József az előzetesen kiadott anyagok alapján tájékoztatott a pingpong-kupa várható költ-
ségeiről, valamint ismertette a várható program időbeosztását. Tekintettel a jelentkezők népes 
számára (48 fő), 6 fős csoportonként körmérkőzések lesznek, s az onnan továbbjutók fognak a 
fődíjért versenybe szállni.

7. Egyebek
Az Elnökség a Fővárosi Bíróság hiánypótlásra felszólító levelének kézhezvételét követően a 2008. 
május 9-i Küldöttgyűlés kapcsán lefolytatott vizsgálat alapján kötelezte az irodavezetőt, hogy 
adminisztrációs hibáját javítsa ki, készítsen kiegészítő jegyzőkönyvet a Küldöttgyűlésről, melyben 
szerepel a Szervezet székhelyváltoztatásával kapcsolatos döntés is. A kiegészítő jegyzőkönyvet a 
Küldöttgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőinek is ellenjegyeznie kell.

Szabó Gábor felvetésére az Elnökség tervezi egy FEKOSZ-archívum létrehozását, amelynek rész-
leteit a következő elnökségi ülésen tárgyalják meg.


