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Emlékeztető

a FEKOSZ elnökségi üléséről

Időpont: 2009. október 28. 13.00

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

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

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

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd

A következő elnökségi ülés: 2009. november 27. (péntek) – 11.00
SZTE Károlyi Mihály Kollégium

1. Elnöki beszámoló
Novák  János  összegzésül  elmondta,  hogy  győri  KVK  sikeresen  lezajlott,  az  étkezésről  szóló 
számla később kerül kifizetésre (a győriek még nem küldték ki a számlát).

Az OKM-támogatáshoz szükséges papírokat beadta a minisztériumba, novemberben egyösszeg-
ben várható a 2 250 000 Ft-os támogatás. A FEKOSZ ezzel együtt vállalja, hogy az összeggel 
2010. január 31-ig elszámol.

AXE cég újabb promóciós kampánnyal jelenne meg FEKOSZ rendezvényeken, illetve egyes kollégi-
umokban. Novemberig el kell az AXE-nak küldeni a kollégiumok lakóinak fiú-lány arányát. Az 
együttműködésére pénzügyi támogatást ajánl fel az AXE a FEKOSZ-nak.

2. Pénzügyi beszámoló
Milanovits Richárd az előre elkészített kimutatás alapján tájékoztatta az elnökséget az aktuális 
pénzügyi helyzetről. Külön kitért arra, hogy az Őszi találkozó költségeit még nagyon kevés kollé-
gium rendezte.

3. Honlap
A honlap fejlesztésének jelen állapotáról Milanovits Richárd számolt be. A jövő évi tagság regiszt-
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rációja már egy új próbaverzión fog történni.  A honlap specifikációjáról szóló kiküldött anyagot a 
következő ülésen fogja az Elnökség tárgyalni. A további fejlesztések ezen specifikáció alapján 
történnek majd. A regisztráció lezajlása után dönt az ülés a fejlesztés menetéről, illetve, hogy 
egyáltalán érdemes-e változtatni a jelenlegi honlap rendszerén. Szintén a következő ülésre ké-
szül el a tervezett fejlesztések várható költségeinek kimutatása.

4. Jövő évi tagság kérdése
A jövő évi tagságról szóló leveleket a szegedi vezetőképző meghívójával együtt november 4-ig ki 
kell küldeni. A regisztráció az új honlap rendszerén történik, jelentkezni november 16-tól lehet. 
A fizetés a megszokott módon történik: készpénzzel, átutalással vagy csekkel.

5. Őszi Találkozó értékelése
Az Elnökség sikeresnek ítélte a rendezvényt. Pénzügyileg rendkívül jó eredménnyel zárt a találko-
zó: a FEKOSZ-nak 260.000 Ft-ba került a találkozó.

Novák János megköszönte mindenkinek szervezést és a részvételt. 

A szervezéssel kapcsolatban Balogh József megjegyezte, hogy a jövőben jobb lenne, ha egy anya-
kollégium szervezné a találkozót, aki felvállalja a koordinációt. Valamint a szerevezést korábban 
el kéne kezdeni.

6. Asztalitenisz Kupa (2009. november 07.)
Balogh József tájékoztatta a résztvevőket az Asztalitenisz Kupáról. 46 ember jelentkezett, 60 pó-
lót kell rendelni, a méreteket már a jelentkezésekkel együtt elküldték, ezt továbbítja Balogh Jó-
zsef Haraszti Lászlónak. 6db 8-as csoport 5 versenyasztalon fog játszani.

A kupa részvételi díja: 1.000 Ft/fő. A díj tartalmaz 2 db szendvicset. Összesen 120 db-ot készít-
tetnek.

A FEKOSZ-nak 120.000 Ft-ba kerül a rendezés, ha a részvételi díjakat levonják a kiadásokból.

7. Vezetőképző (Szeged, 2009. november 27-28.)
A modulok témáját Novák János ismertette. Pénteken egy, szombaton két 75perces modul kerül 
megrendezésre, köztük 15perc szünettel. 

Részvételi díjként 4.500 Ft-ot számolnak jelentkezőnként. Az ár a szállást, az étkezést (vacsora, 
reggeli, ebéd), a pólót, a jegyzettömböt, a tollat és a kulcstartót tartalmazza. A jelentkezési ha-
táridő november 18-a.

Maximum 20 fős csoportok alakulhatnak a szekcióülesekre, összesen 60 főben korlátozzák a 
résztvevők számát, ezen felül értendők a vendégelőadók és az elnökségi tagok.

Az OKM-támogatás kifizetésének határidejéről jövő héten még Novák János érdeklődik a minisz-
tériumban.
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8. Egyebek
A kecskeméti Erdei Ferenc Kollégium nevében Sós Boglárka felajánlotta a 2010. első féléves veze-
tőképzőjének szervezését.


