ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉGI ÜLÉS

JEGYZŐKÖNYV
2013. november 27. (17:00)
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)
Előzetesen kiküldött napirend:
1. Bejelentések
2. Költségvetés 2014
3. KEHI vizsgálat
4. Ösztöndíjak
5. Egyebek
Kezdés: 17:14
Hermán Dániel megállapítja, hogy az ülés 6 fővel határozatképes.
Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvezetésre Hermán
Dánielt.
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva az elnökség által.
Napirend előre kiküldésre került. Az ülésen senki nem élt módosító javaslattal.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
1. Bejelentések
Kiss Edina beszámolt arról, hogy EDUCATIO megbeszélés volt, az Összegyetemi
Nyílt Nap pedig február 1-én lesz. Sok humánerőforrást vár a rektori vezetés, kb. 150
embert. Minden HÖK ugyanannyi embert küldjön, lesznek kari előadások, továbbá kari
termek. A három lágymányosi karra lesz az épületben való tájékoztatás bízva, ő fogja
koordinálni a körbevezetést, és a munkát is. A következő ülés viszont január 8-án lesz.
Cél, hogy az ELTE-hez köthető (civil) szervezetek, csoportok valamilyen formában
tudjanak bemutatkozni. Egész sokan voltak az előző megbeszélésen is, a továbbiakban is
lehet csatlakozni. Előreláthatólag lesz kiadvány, mely sok információt fog tartalmazni.
2. Költségvetés 2014
Zaránd Péter tájékoztatja az Elnökséget, hogy a részönkormányzatoktól
beérkező igényeket tételesen átvizsgálták Dukán András Ferenc gazdasági alelnökel, és
javasolják, hogy amennyiben az egyetemi költségvetés megfelelően alakul, úgy az
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igényeket egyben fogadják majd el a az ELTE HÖK 2014-es költségvetésének. A holnapi
nap folyamán lesz az egyetemi költségvetési bizottság első ülése. A kapcsolódó
költségvetési irányelvekről szóló anyagot Péter kiküldte, de az számokat még nem
tartalmazott.
3. KEHI vizsgálat
Zaránd Péter tájékoztatja az Elnökséget a KEHI vizsgálathoz szükséges anyagok
beérkezését a részönkormányzatoktól: BGGYK HÖK a felét elküldte, PPK HÖK a felét
elküldte, TÓK HÖK a felét elküldte, mindenki más még dolgozik rajta. Péter megkérdezi
erről a többi elnököt: ÁJK HÖK holnap küldi, KolHÖK ma este, BTK HÖK holnap délelőttig
mindent küld, TáTK HÖK is dolgozik rajta. Péter szerint jövő hét legelejére meglehet
minden anyag, keddig pedig le fog zárulni a vizsgálat. A vizsgálat eredménye
előreláthatólag februárra várható.
4. Ösztöndíjak
Zaránd Péter elmondja, hogy Főtitkár kérésére az EHÖK minden ISZTK keret
terhére történő utalás esetén az ösztöndíj pályázat van kötve. A KHTEÖ-höz még nincs,
de ez is terv. Péter javaslata: a részönkormányzatoknál is hasonlóan legyen. Az elnökök
véleménye alapján a legtöbb HÖK-ben megoldható, hogy KHTEÖ-vel kapcsolatban is így
legyen majd.
Zaránd Péter beszél az ösztöndíjkeretek arányairól az egyes karokon: sport,
kultúra, tudományos, közéleti. Ezek a HKR-ben a kari különös részekben van
szabályozva. Béni Kornél elmondása alapján náluk (a TTK-n) kimutatják a kiköltött
ösztöndíjkeretek arányait, és javasolná, hogy minden karon legyen így.
5. Egyebek
Kiss Edina javasolja, hogy legyen karácsonyi húzás. Jövő hét szerdán lenne az
ajándékozás. Karrierközpontnak december 20-án lesz az ünnepségük, mindenkit
szeretettel várnak. A karácsonyi ajándékozás körülbelüli értéke 2000 Ft.
Vége: 17:56

Teendők, határidőkkel

-

Határozatok
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Delegálások (Személyi kérdések)

-

Dátumok

ELTE HÖK karácsony 2013. december 18.

Jegyzőkönyv hitelesítés:
_________________________________________

_________________________________________

Zaránd Péter

Hermán Dániel

Elnök

Jegyzőkönyvvezető, Elnök

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Ellenőrző Bizottság
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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