
FELSŐOKTATÁSI KOLLÉGIUMOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

1115 ,    105-113.Budapest Bartók Béla út
:// . .http www fekosz hu

Emlékeztető

a FEKOSZ elnökségi üléséről

Időpont: 2009. július 14. 12.00

Helyszín: BME Kármán Tódor Kollégium (1117 Budapest, Irinyi János utca 9-11.)

Résztvevők: Balogh József
Blaskó Brigitta
Boda Attila
Halmágyi Csaba
Haraszti László
Holczer Violetta
Kazinczy Tímea
Milanovits Richárd
Novák János
Sós Boglárka
Szabó Gábor
Visnyei László

elnökségi tag
elnökségi tag
régióvezető
elnökségi tag
ellenőrző bizottsági tag
ellenőrző bizottsági tag
elnökségi tag
irodavezető
elnök
elnökségi tag
elnökségi tag
ellenőrző bizottsági elnök

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd

A következő elnökségi ülés: 2009. augusztus 25. (kedd) – 13.00
BMF Bánki Donát Kollégium (1065 Budapest, Podmaniczky utca 8.)

1. Elnöki beszámoló
Novák János tájékoztatott, hogy  a 2008-as OKM pályázat elszámolása megtörtént, s a mai napon 
elfogadásra is került. A következő, 2009-es pályázat igénylésének beadása még egy kicsit várat 
magára,  tekintettel  arra,  hogy az OKM-nél megváltozott  az igénylés menete.  Mihelyest  lehet, 
szólnak az OKM-től, és már igényeljük is a pénzt.

Azt javasolja, hogy a következők kerüljenek meghívásra az Őszi Találkozóra az OKM-től: Tordai 
Magdolna, Manherz Károly, Szövényi Zsolt, Rádli Katalin.

Tájékoztatott ezen kívül arról, hogy a héten leutazott Veszprémbe, hogy Haraszti Lászlóval és 
Kővári Évával összeállítsák az Őszi Találkozóra meghívásra kerülőknek azt a listáját, akik koráb-
ban igen sokat tettek a FEKOSZ-ért. A lista elkészült.

2. Pénzügyi beszámoló
Milanovits Richárd beszámolt a jelenlegi pénzügyi helyzetről. Az elnökségi ülés előtt kiküldésre 
kerültek a pénzügyi beszámolók, megtekintésre. A FEKOSZ felé jelenleg senkinek nincs követelé-
se, minden számla ki van egyenlítve.
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3. Őszi találkozó 2009
Az elnökségi ülés előtt történt egy előzetes helyszínbejárás a Terminus Hotelben néhány elnök-
ségi tag részvételével. A bejárásról Haraszti László fényképeket is készített. Az elnökségi tagok 
az alábbi árajánlatokkal tértek vissza a bejárásról:

szállás: 1.200 Ft/fő/éj, összesen 2.400 Ft

étkezés (ÁNTSZ-konyha): kb. 900-1000 Ft/étkezés, összesen: kb. 3.000 Ft

Ezek alapján az Elnökség az Őszi Találkozó önköltségi árát 6.000 Ft-ban határozta meg. A 6.000 
Ft feletti részt a FEKOSZ állja.

A mindenkinek járó csomagban az alábbi reprezentációs anyagok lesznek:
póló: 1.100 Ft
papírszatyor: 150 Ft
toll (megvan)
nyakbaakasztó (megvan)
jegyzettömb: 150 Ft
kiállítás anyaga adathordozón
gravírozott felespohár: 300 Ft
összesen: 2.000 Ft

Kiállítás költsége: 100.000 Ft (anyagok kinyomtatása nagy méretben, kifüggesztése a falra)
felelős: Haraszti László

VIP-terem költsége: 100.000 Ft (frissítő az igazgatóknak, büfé, beengedés)
felelős: Balogh József, Visnyei László

Emlék DVD költsége: 70.000 Ft (képek, videók, egyéb emlékanyagok)
felelős: Milanovits Richárd, 0. körös verzió: aug. 25-i elnökségi ülésre

Tartalék-vis maior alap: 100.000 Ft  (vetélkedő, torta, egyebek)
torta felelős: Novák János

A meghívottak szombaton ebédet kapnak, vacsorát pedig a VIP-bográcsból.

Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság csak utólag fizeti ki a részvételi díjat, annak függvényében, 
hogy sikerült-e kigazdálkodni a költségeket az eredetileg rá szánt összegből.

4. 2009 második féléves programterve
Összevonva az elnöki beszámolóval.

5. Egyebek
Az Elnökség megkérte az irodavezetőt, hogy tegyen lépéseket a honlap funkcionális és kinézeti 
megújításával kapcsolatban.

Visnyei László tájékoztatta az Elnökséget, hogy az Ellenőrző Bizottság a múlt héten kivonult az 
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irodába,  ellenőrizte azt,  valamint az irodavezetőt.  A szükséges teendőket tisztázták, valamint 
megtörtént az iroda leltározása is.

Halmágyi Csaba tájékoztatott, hogy az elsősegélynyújtók útiköltségért cserébe le tudnak utazni 
az Őszi Találkozóra. Erre az Elnökség úgy döntött, hogy beveszi a szombat délutáni szabadidős 
programkínálatba az „elsősegélynyújtó tanfolyamot”.


