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Emlékeztető 

a FEKOSZ elnökségi üléséről 

Időpont: 2021. november 24. (szerda) 10:00 óra 

Helyszín: ELTE Zágráb Utcai Kollégium 

 1107 Budapest Zágráb utca 1. 

Résztvevők: Hegedűs Imre elnök 

 Haraszti László ellenőrző bizottsági elnök 

 Csimbók Anna elnökségi tag 

 Ribling Tamás elnökségi tag 

 Ágotai Tibor ellenőrző bizottsági tag 

 Katavics Anna Rebeka ellenőrző bizottsági tag 

 Hegedűsné Stion Éva irodavezető 

Az emlékeztetőt készítette: Hegedűsné Stion Éva 

A következő elnökségi ülés időpontja: még nem tisztázott. 

Az ülést Hegedűs Imre nyitja meg, és megkérdezi az Ellenőrző Bizottság 

elnökét, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva vagy sem, illetve kéri, 

hogy állapítsa meg a határozatképességet is. 

Haraszti László megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, 

valamint, hogy az Elnökség nem határozatképes, mivel a szavazatra jogosult 

tagok közül csak három fő van jelen. 

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről 

Hegedűs Imre beszámolt az előző elnökségi ülés óta eltelt eseményekről: 

 Beszámolt arról, hogy a FEKOSZ képviseletében a Debreceni Egyetem 

két koszorúzásán is részt vett, a MIK közgyűlésen, ifjúsági 

konferencián és a NIT által szervezett ifjúsági rendezvényeken. 

 Boda Attilával felvette a kapcsolatot, aki az Óbudai Egyetem aktívabb 

részvételét ígérte a szervezet életében. 

 Ismertette a FEKOSZ Vezetőképzőről beérkezett visszajelzéseket 
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 2 pályázat került beadásra az előző ülés óta: NEA és Erasmus+, 

valamint készül egy harmadik pályázat is 

2. Pénzügyi beszámoló 

Hegedűs Imre ismertette a pénzügyi beszámolót, melyhez kérdés és 

észrevétel nem érkezett. 

3. Kollégiumi Vezetők Kollégiuma 

Hegedűs Imre ismerteti a Kollégiumi Vezetők Kollégiumának időpontját: 

2021. december15. (szerda). Helyszínül az Óbudai Egyetem Kandó 

Kálmán Kollégiumát jelölik meg. A jelenlévő tagok megállapodnak a KVK 

témájában, a meghívandó előadók személyében. 

4. Nemzeti Ifjúsági Tanács 2021. évi küldöttgyűlés 

Hegedűs Imre ismerteti a NIT küldöttgyűlés időpontját, valamint a 

napirendi pontokat. Emellett szimpátia szavazással támogatják azt, 

hogy a szervezetet elnökét meghatalmazza Kapusi – Orosz Bernadett, 

hogy a Küldöttgyűlésen a FEKOSZ mandátumát viselje. 

5. Projektek és programok előrehaladása, tervezése 

Csimbók Anna ismerteti a karácsonyi lájkverseny részleteit, a résztvevők 

megállapodnak a nyereményekben. 

6. Egyebek 

Nem történt érdemi esemény. 


