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Emlékeztető

a FEKOSZ elnökségi üléséről

Időpont: 2008. november 18. 11.00

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

Résztvevők: Balogh József
Milanovits Richárd
Novák János
Szabó Gábor 
Szabó Péterné Pataki Ágnes
Visnyei László

elnökségi tag
irodavezető
elnök
elnökségi tag
elnökségi tag
EB-elnök

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd

A következő elnökségi ülés: 2008. december 10. 13.00
BMF Bánki Donát Kollégium
1065 Budapest, Podmaniczky utca 8.

1. Elnöki beszámoló
Novák János tájékoztatott, hogy a Szervezet Fővárosi Bírósághoz beadott székhelyváltoztatással 
kapcsolatos beadványát egy újabb jelenléti ív hiánya miatt hiánypótlásra újból visszadobták. A hi-
ánypótlás második szakasza november 19-én fog lezajlani.

2. Pénzügyi beszámoló
Novák János tájékoztatott, hogy a miskolci Őszi Találkozó számlájának utalása körül kialakult 
konfliktusról.  Milanovits  Richárd  vázolta  az  előzetesen  kiküldött  anyagok  alapján  az  aktuális 
pénzügyi helyzetet, a házi pénztár és a bankszámla egyenlegét.

Novák János figyelmeztetett, hogy az Őszi Találkozó számlájának második részlete is még 2008-
ban esedékes, erre figyelni kell.

3. 2009-es évi tagság
A 2009-es évi tagságra felhívó levelek a múlt héten kiküldésre kerültek (a vezetőképzős anyaggal 
egyben).

A jelentkezők száma még igen csekély, a honlapon eddig 4 jelentkezés történt.

4. Asztalitenisz Kupa értékelése
Balogh József nagyon sikeresnek értékelte a kupát. Beszámolt róla, hogy a 48 jelentkezőből 46 el 
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is jött. A rendezvény 6 órán keresztül tartott, 11 órától kezdve. Mindenki játszhatott legalább 4 
mérkőzést, így senki sem ment haza játszatlanul.

5. Vezetőképző (Noszvaj)
Szabó Péterné Pataki Ágnes beszámolt, hogy a vezetőképző szervezésével kapcsolatban minden 
sínen van. A jelentkezők számát tekintve erős korlátot jelent az, hogy összesen 50 ágy van a ku-
tatóházban. A pénteki vacsorát Novák János és Visnyei László készíti, a szombati ebédet pedig 
Szabó Péterné, valamint a pénteki két mesterszakács.

A jelentkezések egyelőre igen kis számban érkeztek, utánajárást igényel az irodavezető részéről.

6. Egyebek
Az Elnökség kezdeményezte, hogy a FEKOSZ állítson össze egy 2009-es előzetes pénzügyi tervet, 
amellyel tervezhetőek lesznek a jövő évi kiadások és költségek.


