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Emlékeztető
a FEKOSZ elnökségi üléséről
Időpont: 2007. június 20.
Helyszín: Budapest, Podmaniczky u. 8. (BMF Bánki Donát Kollégium)
Jelen voltak:
Bálint Imre, Balogh József, Boda Attila, Leskó Róbert (BCE Tarkarét), Novák János, Szabó
Péterné (Veres Péter Koll.), Szarvas Eszter, Vinkovich Éva, Visnyei László (EB).
Az elnök köszöntötte az elnökségi ülésen megjelenteket, hat elnökségi tag, az Ellenőrző Bizottság egy tagja, valamint két meghívott volt jelen. Ezt követően az elnök javaslatot tett a tanácskozás menetére. A javaslatot az Elnökség elfogadta.
1. Elnöki beszámoló
1. Egyeztetés a könyvelővel (szerződés, APEH, Statisztikai Hivatal)
2. Nyári találkozó előkészítése
a) VIP-levelek (volt elnökök, választmányi titkárok)
b) Egyeztetés Bakonyi Lászlóval, Aáry-Tamás Lajossal, Edupresszel
c) Meghívók kiküldése
3. Irodával kapcsolatos teendők – pakolás, költözés tegnap (23.000,- Ft)
4. Pénzügyi helyzet
Elnökség az elnök beszámolóját 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, elfogadta.
2. Nyári Találkozó – 2007
Leskó Róbert vázolta a Találkozó költségvetési tervét 150 főre (rövidesen készül majd
egy pontosabb, részletesebb, amely már a pontos résztvevőszámmal kalkulál):
Kiadások
étkezés
szállás
póló
toll
színpad, hangosítás
játékok
KVK
borkóstoló
zenekarok
videofelvétel

585 000 Ft
240 000 Ft
105 000 Ft
30 000 Ft
500 000 Ft
300 000 Ft
200 000 Ft
40 000 Ft
100 000 Ft
50 000 Ft

kiadás összesen

2 100 000 Ft

FEKOSZ hozzájárulás
részvételi díjak

1 370 000 Ft
780 000 Ft

bevétel összesen

2 150 000 Ft

Bevételek

2/2.

Az elnökség úgy döntött, készüljön videofelvétel a Találkozóról, esténként projektoros
vetítéssel, bemutatóval. Erre – az előzetesen kapott árajánlatnak megfelelően – 50.000
Ft-ot határozott meg a költségvetésben. Arról, hogy az elkészült anyagokat miként tegyék közzé (weblap, DVD), még nem született egyértelmű döntés.
3. Egyebek
Borbás József törlesztése
Az elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy Borbás József törlesztését méltányosságból elengedi.
Az elnökség azt a javaslatot, hogy a szervezet Borbás József tartozásának kiegyenlítését júliusig kérje, az augusztusi részlettől kezdve már engedje el a tartozást, 5 nem szavazattal - 1 igen szavazat ellenében - elutasította.
Az elnökség azt a javaslatot, hogy a szervezet Borbás József tartozásának kiegyenlítését augusztusig kérje, a szeptemberi részlettől kezdve már engedje el a
tartozást, 5 igen szavazattal - 1 nem szavazat ellenében - elfogadta.
Iroda, költözés, székhely
Leskó Róbert beszámolt, hogy az irodavezetővel történt egyeztetés után arra jutottak, hogy a teendőket továbbra is Milanovits Richárd fogja ellátni, lakhelye
változatlan marad. Az iroda a Tarkaréti Kollégiumban kapott helyet, még nem a
véglegeset.
A szervezet székhelyéül nem választhatja a Bánki Kollégiumot, egyéb felvetés
egyelőre nem került napvilágra.
Az ülés zárása
Az elnök megköszönte az ülés résztvevőinek az eredményes munkát, majd bezárta a
tanácskozást.
Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd irodavezető

