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Emlékeztető
a FEKOSZ elnökségi üléséről
Időpont:

2009. december 14. 9.30

Helyszín:

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

Résztvevők:

Balogh József

elnökségi tag

Boda Attila

régióvezető

Haraszti László

ellenőrző bizottsági tag

Sós Boglárka

elnökségi tag

Visnyei László

ellenőrző bizottsági elnök

Halmágyi Csaba
Novák János

Szabó Gábor

elnökségi tag
elnök

elnökségi tag

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd
A következő elnökségi ülés: (Egyelőre nem tisztázott.)

1. Elnöki beszámoló
Novák János tájékoztatott, hogy az OKM 2250000 Ft-os támogatása még nem érkezett meg a
bankszámlánkra. Azt az ígéretet kaptuk, hogy még idén hozzájutunk a pénzhez.

2. Pénzügyi helyzet
Novák János tájékoztatott az aktuális pénzügyi helyzetről az irodavezető által előzetesen kiküldött anyagok alapján.
Az Elnökség szorgalmazta, hogy az irodavezető vegye fel a kapcsolatot a könyvelővel, és jelöljenek ki egy időpontot, amikorra a küldöttgyűléshez szükséges anyagok átadásra kerülnek.

3. Honlap
Haraszti László összefoglalta az Elnökségnek a honlap koncepcióját, előnyeit és hátrányait, vala-

mint kilátásba helyezett egy találkozót az irodavezetővel, ahol a specifikáció pontosítására fog
sor kerülni. Az Elnökség az irodavezető által javasolt nettó 1350 Ft/órás költséget megfelelőnek
találta, és elfogadta.

4. 2010-es évi tagság jelenlegi állása
Novák János tájékoztatott a tagság jelenlegi állásáról az irodavezető által kiküldött anyag alapján.
Januárban az addig nem jelentkezett kollégiumokat sorra fogjuk hívni telefonon.
• Boda Attila: a régiójában lévő kollégiumok
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• Novák János: BCE, BME, BGF, Szeged
• Halmágyi Csaba: Debrecen
• Milanovits Richárd: többi

5. A vezetőképző értékelése
Az Elnökség áttekintette az irodavezető által előzetesen kiküldött anyagot. Novák János felhívta a
figyelmet, hogy a szállásdíjat még ki kell egyenlítenünk, a többi, vezetőképzővel kapcsolatos
számlát kiegyenlítettük.
Az Elnökség igen jónak értékelte a vezetőképzőt.
Haraszti László felvetette azt az ötletet, hogy akik bizonyos számú vezetőképzőn a megadott feltételeknek megfelelnek, kapjanak értékelést, elismervényt és oklevelet. Ehhez részben az is szükséges, hogy a vezetőképző egy nappal hosszabb legyen. Az Elnökség támogatta az ötletet.
Ennek alapján az Elnökség egy tematika kidolgozását tervezi, amelyet a későbbi elnökségi üléseken dolgoz majd ki. Amíg nincs meg a tematika, addig nem is érdemes meghirdetni ezt.

6. Éves munka értékelése, jövőbeli tervek felállítása
Novák János megköszönte mindenkinek az egész éves munkáját, és egy ajándékkal is kedveskedett. Hozzátette: azok is kaptak ilyen naptárat, akik idén otthont adtak valamilyen rendezvényünknek, tettek a FEKOSZ-ért, valamint a minisztériumban dolgozók is.
Novák János hangsúlyozta, hogy szerinte az idei programokat sikerességükre való tekintettel
2010-ben is folytatni kell. Az Elnökség egyetértett.
Az első féléves programok:
• vezetőképző

• 24 órás sportkupa
• kvk

• küldöttgyűlés

A 2010. őszi kvk-t úgy tervezi az Elnökség, hogy másfél napos időtartamú legyen.
Haraszti László kiemelte, hogy a 24 órás sportkupa ötletét vagy 12 órásra csökkentjük, vagy pedig mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk. A kérdés kidolgozása sok előkészítést igényel. A következő elnökségi ülésre ígért egy részletes tervet, költségvonzatokkal kiegészítve.

7. Egyebek
Visnyei László sérelmezte, hogy az emlékeztetők állapota még nem naprakész a honlapon. Novák
János vállalta, hogy újra beszél az irodavezetővel.
Boda Attila javasolta, hogy jelöljön ki az Elnökség egy személyt, aki a könyvelővel tartaná a kapcsolatot az irodavezető mellett, ellenőrzés céljából.

