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Emlékeztető
a FEKOSZ elnökségi üléséről

Időpont: 2007. április 19.

Helyszín: Budapest, Podmaniczky u. 6. (BMF Bánki Donát Kollégium)

Jelen voltak: 
Bálint Imre, Balogh József, Boda Attila, Leskó Róbert (VB), Novák János, Papp Ágnes 
(könyvelő), Szarvas Eszter, Szöllősi Tibor (SZTE Herman), Visnyei László (EB).

Az  elnök  köszöntötte  az  elnökségi  ülésen  megjelenteket,  öt  elnökségi  tag,  az  Ellenőrző 
Bizottság egy,  a  Választási  Bizottság két  tagja,  valamint  három meghívott  volt  jelen.  Ezt 
követően az elnök javaslatot tett a tanácskozás menetére. A javaslatot az Elnökség elfogadta.

1. Pénzügyi anyagok

Az előzetesen (a Küldöttgyűlés résztvevőinek is) kiküldött eredménykimutatás hibás 
sora javítva lett: a J pont alatti tájékoztató adatok közül a 2006. évi bérköltség tévesen 
(395 ezer forint helyett 323 ezer forint) lett feltüntetve.

Papp  Ágnes  beszámolt,  hogy az  előző  évek  adminisztratív  problémái  miatt  újabb, 
22702 Ft-os  hiány került  színre  a  házi  pénztárban.  Az  eredetét  megállapítani  nem 
lehetséges, útiköltség-elszámolásként kerül majd elszámolásra, kiegyenlítésre.

Az Elnökség tudomására jutott még egy 187609 Ft összegű hiány, amely szintén az 
előző évek adminisztratív slendriánságának tudható be. Az összegről egy vagy több 
számla ki lett állítva, azonban az összeget nem bevételezték, visszakövethetetlen. Az 
Elnökség  úgy  határozott,  hogy  az  összeget  behajthatatlan  követelés  címén  kell 
elkönyvelni.

2. Elnöki beszámoló

1. Segítségadás az irodavezető váltás ügyében 
2. Lakhatás Konferencia problémájának megoldása 
3. Találkozás Manherz Károly szakállamtitkárral 
4. Elnöki beszámoló, közhasznúsági beszámoló 
5. Egyeztetés a könyvelővel Mérleg és Eredménykimutatás ügyében 
6. Küldöttgyűléssel kapcsolatos szervezési teendők 
7. Nyári találkozó előkészítése 
8. Web-lappal kapcsolatos teendők 
9. Egyéb szervezési feladatok
10. KVK-szervezési feladatok

Boda Attila a weblappal kapcsolatban megjegyezte, hogy nem minden anyag került fel 
a  weblapra,  amely  a  Küldöttgyűlést  megelőzően  fel  kellett  volna  kerülnie: 
önéletrajzok, módosított alapszabály.

A weblap gondozásának és fejlesztésének kérdéséről majd az új elnökség dönt.

Az elnöki beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta.
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3. A küldöttgyűlés anyagai

4. A küldöttgyűlés

Az Elnökség a  pénteki  küldöttgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőinek Ragány Zoltánt  és 
Visnyei Lászlót, a szavazatszámláló bizottság tagjainak Kazinczy Tímeát és Szarvas 
Esztert javasolja.

5. A FEKOSZ pénzügyi helyzete

Az évre várható kiadások: telefonköltség, az irodavezető tiszteletdíja, az iroda bérleti 
díja.

6. Nyári Találkozó 2007

Az Elnökség úgy határozott,  hogy a  következő hét  hétben az  alábbi  dolgokat  kell 
elvégezni: 

• egy vázlatos prospektus a találkozóról
• konkretizálni a szabadidős programokat
• konkretizálni a szakmai programokat
• jelentkezési lap kiküldése
• logó
• költségvetés
• weblap

7. Egyebek

Az elnök  április  25-ére,  Szegedre  összehívott  egy  kibővített,  kihelyezett  elnökségi 
ülést.

Az ülés zárása

Az elnök megköszönte az ülés résztvevőinek az eredményes munkát, majd bezárta a 
tanácskozást.

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd irodavezető


