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A következő elnökségi ülés: (nem tisztázott)

1. Elnöki beszámoló

Haraszti László beszámolt az előző elnökségi ülés óta történt eseményekről. Kiemelte, hogy az
irodavezető óradíjas elszámolására történő átállás megtörtént, valamint kitöltésre és kiértékelés-
re kerültek a FEKOSZ reformját firtató kérdőívek is.

2. Pénzügyi beszámoló

Milanovits Richárd összefoglalta az előzetesen kiküldött pénzügyi anyagok tartalmát. Beszámolt,
hogy a tavalyi évhez képest egyelőre kevesebb tagdíjbevétel érkezett, két nagyobb tag szándéka
még kétséges (NYME Soproni Kollégiumok, Óbudai Egyetem).

Az Elnökség megbízta az irodavezetőt, hogy nézzen utána, a jelenlegi telefondíjon lehetséges-e
csökkenteni.

Haraszti  László  tájékoztatott,  hogy megkapta  az árajánlatot  a veszprémi  könyvelőtől:  80.000
Ft/év összegért vállalná a szervezet könyvvitelét.  Az Elnökség a könyvelőváltással kapcsolatos
kérdéseket a küldöttgyűlés utánra halasztja.

3. Sportkupa

Hegedűs Imre beszámolt a sportkupa szervezésének aktuális részleteiről. A jelentkezések érkez-
nek, hely még van, a jelentkezési határidő még odébb van. A helyszínen jelen lesz egy egészség-
ügyi egyesület, aki a kisebb sérüléseket el tudja majd látni. A szponzorációs tárgyalások még
zajlanak, egyelőre vegyes sikerrel.
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4. Vezetőképző

Boda Attila tájékoztatott, hogy az Óbudai Egyetem Lébényi Pál Kollégiuma tudja vállalni a vezető-
képző szervezését, helyszínnek Balatonszepezdet javasolja, az Egyetem üdülőjét. Az üdülő a jú-
nius 21-23. közötti időszakban áll rendelkezésre.

Az Elnökség a javaslatot elfogadta és felkérte Boda Attilát egy részletes költségterv elkészítésére.
A rendezvénnyel kapcsolatos további kérdéseket a levelezőlistán fogják megbeszélni.

5. FEKOSZ reform

Kiss Balázs Péter összefoglalta a kollégiumoknak kiküldött, a FEKOSZ reformját firtató kérdőív ki-
értékelésének tanulságait.  A kérdőívet nagyjából harmad-harmad-harmad arányban töltötték ki
állami vezetők, hallgatói vezetők és hallgatók. A válaszok alapján nagy hajlandóság mutatkozik
arra, hogy a FEKOSZ újra regionális egységekben is szerveződjön. A tagdíj mértékét nagyságren-
dileg megfelelőnek találják.

Kádasi Tibor kiemelte, hogy a törvénynek való megfelelés határideje 2014. május 31. Eddig az
időpontig kell az alapszabály egyes részeit kötelezően megváltoztatni, ezeket az elemeket ő már
át is vezette, véleményezés és az esetleges módosítások után használható. 

Az Elnökség egyetértett abban, hogy a kötelező változtatások átvezetése mellett a szervezetet
érintő strukturális változtatásokat is ugyanazon módosítási beadvánnyal érdemes elvégezni. Az
éves rendes (májusi) küldöttgyűlésig fennmaradó idő kevésnek bizonyul a strukturális változtatá-
sok felelős és hatékony előkészítéséhez, így azt egy későbbi időpontra halasztják. Kilátásba he-
lyeztek egy rendkívüli, ősszel tartandó küldöttgyűlést is, amelyen ezeket a változtatásokat meg
lehet beszélni és el lehet fogadni.

6. Egyebek

Az Elnökség meghatározta a május 10-i Küldöttgyűlés napirendi pontjait:
1. Elnöki beszámoló
2. Közhasznúsági jelentés (2012)
3. 2013. évi költségvetés
4. A Reform Bizottság beszámolója a tervezett szervezeti átalakításokról
5. Tisztújítás
6. Egyebek


