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Emlékeztető

a FEKOSZ elnökségi üléséről

Időpont: 2011. június 24. 11.00

Helyszín: ÓE Lébényi Pál Kollégium (8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 10.)

Résztvevők: Balogh József
Blaskó Brigitta
Boda Attila
Haraszti László
Lukács Roland
Novák János
Nyerges László
Visnyei László

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd

A következő elnökségi ülés: 2011. szeptember 7. (szerda) 11.00
ÓE Bánki Donát Kollégium (1065 Budapest, Podmaniczky utca 8.)

1. Beszámoló a Küldöttgyűlés óta történtekről
Milanovits Richárd beszámolt róla, hogy a bírósági beadványt beadta, és a pozitív elbírálást tar-
talmazó végzés meg is érkezett. Már csak arra kell várni, hogy jogerőre emelkedjen. Ez remélhe-
tőleg 1-2 héten belül megtörténik.

Az Elnökség úgy döntött, hogy az OTP-nél az eddigi három aláíró helyett két aláírót fognak beik-
tatni: az elnököt és az Ellenőrző Bizottság egy tagját (Haraszti Lászlót és Novák Jánost). Kettejük 
együttes aláírása lesz szükséges a további hitelesítésekhez.

Az irodavezető beszámolt a költözés körüli teendőkről is: maga a költözés a következő hét szer-
dáján (június 29.) esedékes. Szükség van pár segítő kézre, akik közreműködnek a sikeres lebo-
nyolításban.

Az iroda átköltöztetése után az átadás-átvételre, valamint az éves leltárra is sor kerülhet.

2. Pénzügyi helyzet
Az Elnökség áttanulmányozta az irodavezető által előzetesen kiküldött pénzügyi anyagokat és 
meghallgatta a hozzájuk fűzött megjegyzéseket.

Ezt követően egy rögtönzött cashflow-kimutatást készítettek, amelyből kiderült, hogy a szervezet 
működése a 2011-es évre, illetve a 2012-es év első felére biztosított.

Az Elnökség úgy határozott, hogy amennyiben az irodavezető az egyes rendezvényekre történő 
lejutását a szervezet nem tudja biztosítani, akkor az utazás költségét megtéríti neki.
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3. 2011-es költségvetési pályázat
Haraszti László a tavalyi pályázat alapján aktualizálja a szöveges tartalmat, míg Milanovits Ri-
chárd a számszaki részéért felelős. Határidőnek július 1-jét jelölték meg.

4. Második féléves programtervek

•• SportkupaSportkupa

Győr, szeptember 30 – október 1. vagy október 7-8.

•• KVKKVK

Győr, október 27-28.

•• Pingpong kupaPingpong kupa

Budapest, november 5 vagy 12.

•• Őszi találkozó / vezetőképzőŐszi találkozó / vezetőképző

Debrecen, november 18-20. vagy 25-27.

5. Egyebek
Az Elnökség úgy határozott, hogy az irodavezető munkájára nem tart igényt a július 15. és au-
gusztus 15. között időszakban. Ez időtartam alatt munkabér sem illeti meg.


