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Emlékeztető

a FEKOSZ elnökségi üléséről

Időpont: 2015. március 6. (péntek) 16:00

Helyszín: SZIE Gödöllői Egyetemi Kollégium (2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.)

Résztvevők: Csányi Ádám
Fehér István
Haraszti László
Hegedűs Imre
Kadosa Gábor
Kassa Zoltán
Muhi Dávid
Orosz Gábor
Pazonyi Zsanett
Simondán Vilmos

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

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd

A következő elnökségi ülés: (nem tisztázott)

Haraszti László (Ellenőrző Bizottsági elnök) megállapítja, hogy az Elnökség nem határozatképes (négy el-
nökségi tag hiányzik).

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

• Január 17-18-án az Elnökség néhány tagja részt vett a Második Ifjúsági Találkozón, Budapesten, a
rendezvényről készült beszámoló megtalálható az újságban és a Facebookon.

• Az elnök és az EB-elnök tárgyalást folytatott a frissen megválasztott HÖOK elnökkel az együttmű-
ködési lehetőségekről.

• Az elnök és az EB-elnök tárgyalást folytatott Orosz Gáborral, az ELTE Kollégiumi HÖK-elnökével az
együttműködési és csatlakozási lehetőségekről.

• Az elnök meglátogatta Bálint Imrét, a BGF PSZFK Bagolyvár úti Kollégiumának igazgatóját, a KVK
megrendezésének körülményeiről, valamint az aktuális kollégiumi helyzetről egyeztettek.

• Elkészült a NEA 2014-es, megnyert pályázatának elszámolása. Egy hiánypótlási döntés érkezett,
ennek határidőn belül eleget tettünk. A végleges elfogadási döntésre még várunk.

• Közel 9 hónap után megérkezett a Bíróság (elutasító) válasza a közhasznúsági kérvényünkre. A
beadványban kifogásolt alapszabályi és egyéb beadással kapcsolatos pontokat javítjuk, majd új
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kérvényt adunk be a májusi küldöttgyűlés után. A közhasznúsági fokozat megléte nem feltétel az
adó 1%-ok fogadásához és a pályázatokon való induláshoz.

• Megjelent a Lak-Hatás magazin legújabb száma.

• A március 7-ére szervezett  asztalitenisz kupa visszavonásra került  a  jelentkező csapatok nem
megfelelően magas száma miatt.

• Az elnök március 1-jén részt vett a Nemzeti Ifjúsági Tanács alakuló ülésén. A bírósági bejegyzésü-
ket követően tagok kívánunk majd lenni.

 2. Pénzügyi beszámoló
Az Elnökség tájékozódott az aktuális pénzügyi helyzetről az irodavezető által adott anyagok alapján.

Az elnök kiemelte, hogy hosszú tagság után a NYME szombathelyi és mosonmagyaróvári kollégiumai, va-
lamint az SZTE Károlyi Mihály Kollégiuma idén nem kíván tag lenni.

 3. 2015. tavaszi vezetőképző
Az Elnökség a beérkezett szegedi és kecskeméti pályázat közül internetes szavazás alapján a kecskeméti
mellett tette le a voksát. A nyertes kecskeméti pályázatot beadó szervezők meghívásra kerültek az elnök-
ségi ülésre, röviden beszámoltak a pályázati anyagukról.

Haraszti László kiemelte, hogy érdemes lehet a programba beletervezni az új, kollégiumokkal kapcsolatos
kormányrendelettel foglalkozó plenáris ülést is.

Hegedűs Imre jelezte, hogy a szakmai program ügyében érdemes lehet egyeztetni a Kósa Csabával. Az
ügyben elkezdi a kapcsolatfelvételt.

Jelentkezési határidő: május 4. (hétfő) 10.00 óra.

A programok felosztásáról és témáiról a résztvevők egyeztettek, konkrét döntések ebben még nem szü-
lettek, az elnökségi tagoknak további anyagokat küldenek (ELTE vezetőképző programja, erdélyi ifjúsági
rendezvény programja).

 4. Fotó- és esszépályázattal kapcsolatos feladatok
A meghirdetett pályázat alapján az anyagokat április 6-ig lehet beküldeni e-mailben. Az érkező anyagokat
az irodavezető továbbítja az elnökségi levelezőlistára.

Fotópályázat zsűrije: Az elnök javasolja zsűrinek Hegedűs Szabolcsot és Haraszti Lászlót. Haraszti László
körbekérdez a MAFOSZ-nál alkalmas jelölteket keresve. Pazonyi Zsanett megkérdezi Nánási Pált az ügy-
ben.

Esszépályázat zsűrije: Orosz Gábor felveszi a kapcsolatot az MTA Irodalomtudományi Intézetével, alkal-
mas jelöltek várhatók, majd a jelöltek elérhetőségeit továbbítja az elnökségnek.

A zsűri összeállításának határideje: március 20.

A pályázatról plakát készül, melynek első körös elkészítését Csányi Ádám vállalta.
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 5. Adománygyűjtés
Krajnyák Emma ötlete alapján indulna a kezdeményezés, melynek során a Szent Ferenc Alapítvány részére
országos adománygyűjtést rendezhetne a szervezet.

Lehetséges gyűjtések: ruhák, játékok, könyvek.

Ha az összegyűjtött tételek Debrecenbe eljutnak, onnan meg tudják oldani a szállításukat, ehhez régiós
gyűjtőpontok létesítése, majd egységes begyűjtése célszerű.

A konkrét időpontokkal és teendőkkel kapcsolatban az Elnökség még később egyeztet.

 6. Egyebek
(nem történt érdemi esemény)
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