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Emlékeztető

a FEKOSZ elnökségi üléséről

Időpont: 2014. július 5. (szombat) 10:30

Helyszín: PE Központi Kollégium (8200 Veszprém, Egyetem utca 12.)

Résztvevők: Fehér István
Haraszti László
Hegedűs Imre
Kassa Zoltán
Krajnyák Emma
Krnács Kitti
Wéber Dávid

elnökségi tag
ellenőrző bizottsági elnök
elnök
elnökségi tag
elnökségi tag
ellenőrző bizottsági tag
elnökségi tag

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd

A következő elnökségi ülés: (nem tisztázott)

Haraszti László (Ellenőrző Bizottsági elnök) megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes (két elnökségi
tag hiányzik).

 1. Elnöki beszámoló
Hegedűs Imre beszámolt az előző elnökségi ülés óta eltelt eseményekről:

• Az OTP-ben megváltozott az aláírásra jogosultak köre: Hegedűs Imre és Haraszti László, ketten
együtt.

• A Fővárosi Törvényszékre beadásra került a május 30-i határidőig a módosított alapszabály, a vál-
tozásbejegyzési kérelem és a közhasznú jogállásba vétel kérelme.

• Az Országos Bírósági Hivatalhoz letétbe helyezésre került a 2013. évi mérleg, eredménykimutatás
és közhasznúsági melléklet.

• Az irodavezető ezentúl az iskolaszövetkezet helyett  a Carina Novum Kft.-n keresztül  nyújtja a
szolgáltatását.

• A telefondíj mérséklésére az ülés kezdete előtt tett kísérlet kudarcba fulladt a Telenornál.

• A szállásoltatási weboldal előkészítése folyamatban van, várhatóan ősztől helyezhető éles üzembe.

Az elnökség megbízta az elnököt, hogy a díjcsomagváltás ügyében személyesen járjon el a Telenornál 2014.
július 10-ig.

 2. Pénzügyek
Az Elnökség tájékozódott az aktuális pénzügyi helyzetről az irodavezető által adott anyagok alapján.
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Az elnökség megbízta az irodavezetőt, hogy 

◦ a nyár folyamán készítse el a NEA pályázat aktuális költségkimutatását, hogy látni le-
hessen, milyen összeg maradtak még felhasználatlanul;

◦ készítsen kimutatást a szervezet idei rendezvényeinek pénzügyi részleteiről.

Haraszti László vállalta, hogy megkeresi a BCE kollégiumait az idei tagsággal kapcsolatban.

Hegedűs Imre vállalta, hogy megkeresi a szegedi kollégiumokat az idei tagsággal kapcsolatban.

 3. Nyári feladatok áttekintése

 3.1. FEKOSZ bemutatkozó szórólap
Fehér István és Wéber Dávid vállalta, hogy augusztus közepére készít brosúrát a szervezetről, amelynek
segítségével információt tudunk magunkról közölni. Az anyag remélhetőleg kedvet csinál a tagsági szán-
dékhoz is. Az elnökségi levelezőlistán a piszkozatot augusztus 1-ig véleményezésre bocsátják.

 3.2. Kérdőívek
Hegedűs Imre július 7-én kiküldi  a  kollégiumoknak,  kollégiumigazgatóknak szóló kérdőívet.  Krajnyák
Emma vállalta, hogy segít az eredmények kiértékelésében.

 3.3. Szállásoltatási oldal adminisztrációja
Kassa Zoltán vállalta, hogy a hamarosan elkészülő szállásoltatási weboldal tartalmát karbantartja és az ol-
dal működéséhez szükséges, napi szintű adminisztrációs teendőit elvégzi. A témában konkrét teendő az
után lesz, hogy az oldalt éles üzembe állítjuk.

 3.4. A FEKOSZ történetének feldolgozása
Az irodán található, történelmileg értékelhető anyagok felkutatására egy röpcsapat fog alakulni, és a nyár
valamelyik hétvégéjén elvégezni a teendőjét. A részletek később, elektronikus kommunikációval derülnek
majd ki.

 4. 2014. második féléves programterve

 4.1. FEKOSZ 25 éves ünnepség
Időpont: október 21. körül valamikor. Helyszín: Budapest. Szervező: Hegedűs Imre.

 4.2. Sportkupa
Helyszín: Veszprém. Időpont: várhatóan szeptember 3. hétvégéje. Sportágak: labdarúgás és kosárlabda.
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 4.3. Vezetőképző
Helyszín: Szombathely vagy Győr. Szervezők: Fehér István, Wéber Dávid. Időpont: várhatóan november.

 4.4. HVK
Helyszín: Budapest. Szervező: Óbudai Egyetem. Időpont: kérdéses. Lehetséges témák: a) szervezeti felépí-
tések; b) kommunikáció a hallgatókkal.

 4.5. KVK
Helyszín: Győr vagy Budapest. Szervező: kérdéses. Időpont: október 21-22. körül. Lehetséges témák: a)
szakkollégiumi minősítési eljárásrend; b) fogyatékkal élők kezelése a kollégiumokban.

 4.6. Ping-pong kupa
Helyszín: Budapest. Szervező: Balogh József. Időpont: előreláthatólag november (még pontosítást igényel).

 5. Egyebek

 5.1. Saját költségű repianyagok
Az elnökség megbízta Haraszti Lászlót, hogy az elnökségi tagoknak, a szervezet népszerűsítését célzó, az
egységességet mutató repianyagokra kérjen árajánlatot. (Galléros póló, kitűző, ing, nyakkendőtű stb.) Az
anyagokat a tervek szerint mindenki egyénileg állja.

 5.2. Ülések fix időpontban
Az elnökség igyekezett egy rendszeres, fix időpontot találni az ülések megtartására. Konkrét eredmény
nem született, később még visszatérnek rá.
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