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Emlékeztető

a FEKOSZ elnökségi üléséről

Időpont: 2009. november 27. 11.00

Helyszín: SZTE Károlyi Mihály Kollégium (6725 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74.)

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

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

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd

A következő elnökségi ülés: 2009. december 14. (hétfő) – 10.30
BMF Bánki Donát Kollégium (1065 Budapest, Podmaniczky utca 8.)

1. Elnöki beszámoló
Novák János beszámolt róla, hogy a Mese Kht-val sínen van a megállapodás a már korábban em-
lített AXE-promócióval kapcsolatban. Maga a promóció jövő tavasszal esedékes, és tusfürdőket 
fognak reklámozni. A további részletek csak később derülnek ki.

Az elnök tájékoztatott, hogy a Szegedi Ifjúsági Napok szervezői is megkeresték őt keresve az 
együttműködési lehetőségeket. A konkrét megbeszélés december 2-án lesz Budapesten, a konk-
rétumok is ekkor derülnek majd ki.

2. Pénzügyi beszámoló
Milanovits Richárd ismertette az aktuális pénzügyi helyzetet az előzetesen kiküldött beszámoló 
alapján.  Minden nagyobb számla teljesítése megtörtént (Diákhitel-támogatás, Diákhitel-posta-
költség, gödöllői tagdíj), az adósok listája minimálisra zsugorodott. Jelenleg a listán szereplő té-
telek is az elnökségi tagok személyes közbenjárására remélhetőleg hamar kiegyenlítésre kerül-
nek.

A legújabb tájékoztatás szerint az OKM-től várható idei támogatási összeg (2 250 000 Ft) folyó-
sítása december 11-20. között esedékes.
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3. Asztalitenisz Kupa értékelése
Az Elnökség igen sikeresnek ítélte a rendezvényt. A közel 50 versenyző profi körülmények kö-
zött, profi szervezés mellett versenyezhetett. Az Önkormányzati Minisztériumtól kapott támoga-
tás miatt pedig pénzügyileg is igen eredményes (szinte önköltséges) volt a rendezvény. Az immá-
ron második alkalommal megrendezett kupának igen nagy eséllyel jövő ősszel folytatása várható.

4. A honlap megújulása
Milanovits Richárd tájékoztatott, hogy az új tagsági rendszer a csütörtöki napon élesedett, s most 
már teljes értékűen működik és fogadja a tagsági nyilatkozatokat.

A további fejlesztésekkel kapcsolatban az irodavezető vázolta a terveit az előre elkészített és ki-
küldött fejlesztési terv szerint. Az Elnökség alapvetően megfelelőnek ítélte a specifikációt, néhány 
helyen még finomhangolásra van vele kapcsolatban szükség. Erre a finomhangolásra, valamint a 
további, fejlesztés közbeni kommunikációra és felügyeletre Haraszti Lászlót kérték fel.

A következő elnökségi ülésre pontos és egyeztetett óradíjakkal és időköltségekkel fog az iroda-
vezető jelentkezni.

Az Elnökség megállapodott ezen kívül még abban, hogy a tagsági szándék jelzésére új eljárást 
vezetnek be: aki tag volt egy adott évben, az a rá következő évben explicit tag is marad, és ha 
nem akar tag lenni, arról kell nyilatkoznia. Az eljárás bevezetéséhez szükséges esetleges alap-
szabály-módosításokat a 2010-es Küldöttgyűlésen terjesztik be.

5. 2010-es első féléves programok
Az Elnökség vázlatosan az alábbi tervet készítette a programtervet illetően:

február közepe kvk

március vége-április eleje vezetőképző (valószínűleg Kecskemét)

március vége-április közepe 24 órás sportkupa

május közepe küldöttgyűlés

Az Elnökség úgy döntött, hogy a programkínálat színesítése miatt a 2010-es évben meghirdeti a 
Pókerbajnokságot is, a sportkupa keretében. A további részletek megbeszélése a későbbi elnök-
ségi üléseken várhatóak.

6. Egyebek
Haraszti László meghívta az Elnökséget 2010 februárjában Veszprémbe, egy kibővített elnökségi 
ülésre. Az Elnökség a meghívást formálisan elfogadta, a pontos részletek később kerülnek meg-
beszélésre.

A 2010-es rendezvényekhez szükséges repianyagok megrendelése nagy tételben sokkal olcsóbb. 
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Amennyiben megérkezik a minisztériumi támogatásunk. érdemes őket nagy tételben megvenni. A 
döntéshez szükséges árakat Haraszti László a következő elnökségi ülésre tudja szolgáltatni.

Novák János tájékoztatott, hogy idén karácsonyra új üdvözlőlapokat készíttet, mivel a korábbiak 
szinte elfogytak és még nem is néznek ki nagyon jól. Az üdvözlőlapok költsége nem terheli majd 
a FEKOSZ-t.


