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3. Gólyatáborok finanszírozása
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Napirend egyhangúan elfogadva.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Tóth Róza, Karvaly Márton. Az elnökség egyhangúan támogatja.
Jegyzőkönyvvezetőnek az elnökség egyhangúan támogatja Kiss Edinát.
1. Tanulmányi Osztályok
Zaránd Péter elmondja, hogy a félév legelején volt szó arról, hogy a TÖ-knak
szükséges segítségnyújtást az ELTE HÖK hogyan tudná megoldani. Dr. Cseszregi Tamás
azért van jelen, hogy naprakésszé tegye az elnökséget a témával kapcsolatban
Cseszregi Tamás köszöni a lehetőséget. A HKR 2006-ban lett betéve, hogy az
eszköz beszerzésekre lehet költeni jutalom keretből. A mai napig ezen a jogcímen egy
alkalommal volt ilyenre példa. Jellemzően informatikai eszközbeszerzésre lett költve.
Bizonyára tapasztaljuk a TO-k infrastruktúrájának gyenge minőségét. Az informatikai
beszerzési stop január 1-től módosult, ami engedi, hogy a tönkrement számítógépek
helyett újakat vásároljanak. De a karokon nincs erre pénz, hiszen leginkább a kari
költségvetések bérekre megy. Ezért is van itt, hogy éljünk ezzel a HKR adta
lehetőségünkkel.
Összegyűjtötte, hogy a karoknak mire lenne szüksége. A többség azt mondta, hogy
bármennyire szükségük van, mert akkor hiányok vannak. Új dolog, hogy nyomtatókra is
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szükség lenne melyek kétoldalasan nyomtatnak, az E-index kivonatok miatt. Ami
igényként még felmerült az a bútor, vagyis a székek, hiszen a korábbi bútorbeszerzési stop
miatt ezeket sem lehetett. Kari keret kimutatások jelenlegi állását hozta magával. A
táblázat azt mutatja meg, hogy mennyi az idei keret, és hogy mennyi került felhasználásra.
A számítógépek ára ugyanaz, ezért nem érdemes különbséget tenni a kis és a nagy karok
között. A javaslat, hogy amennyiben támogatásra kerül akkor a jövőheti ÖHÜB-ön kerülne
megtárgyalásra. Az elköltött pénzek után tételes elszámolást kapna az ÖHÜB. Emellett
keresik a további forrásokra. Kiss Ádám kérdése, hogy el tudná e mondani, hogy melyik
TO-nak milyen igényei voltak. Cseszregi Tamás elmondja, hogy az IK: 6 db két oldalas
nyomtatót, ÁJK: kétoldalas nyomtatót, BTK: komolyabb gépet vagy laptopot, 5 db átlag
TO-s gépet, két oldalas nyomtatót, PK: informatikai fejlesztéseket, TTK: két oldalas
nyomtatóT, TáTK: 1 notebookot, 5 számítógépet, scannert, két oldalas nyomtatót. ÖKTIG:
székeket, nyomtatókat igényelt. Cseszregi Tamás elmondja, hogy amennyit kapnak,
annyit költenek, hiszen minden forintra szükség van. Szinte mindenkar az 1,2 millió
forinttal számol. Kiss Ádám kérdése, hogy az egész összeg felhasználásra kerül-e?
Cseszregi Tamás hozzáteszi, hogy több fajta felosztási elv szerint lehet. Például ha
mindenki ugyanannyit ad bele, vagy ha saját TÖ-t finanszíroz mindenki.
Kiss Ádám kérdése, hogy azzal kapcsolatban kérdezték e meg az IK-t hogy vannak e
leselejtezett gépeik? Cseszregi Tamás elmondja, hogy Ő maga nem, de tud olyan karról,
ahol az intézeten nem működő gépek vannak, de ha esetleg van a TÖ-kon olyan gép ami
még használható akkor azt átadnák. Zaránd Péter kérdése, hogy ha jól érti hat éve nem
voltak fejlesztések? Cseszregi Tamás elmondja, hogy voltak gépbeszerzések, de abból az
Öktatási Igazgatóság nem részesült.
Cseszregi Tamás megköszöni a lehetőséget és elhagyja az ülést.
Zaránd Péter hozzáteszi, hogy egy döntést kell meghozni. Egy kalapból számolunk, vagy
mindenki megmondja, hogy a sajátját hogy akarja?
Kiss Ádám válasza, hogy számukra mindkét opció jó. Ha a második verzió van,
akkor is az IK TO-nak adna, annyit amennyit kell. De az is megfelelő, ha a maradványból
vonunk el vagy a hallgatói számmal arányosan.
Galántai Tamás válasza, hogy minden HÖK a saját karát finanszírozza, viszont ő
nem szeretne adni.
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Sujtó Attila válasza, hogy ő érdeklődött a karnál, nem kalkuláltak vele, de mindkét
megoldást támogatja. Zaránd Péter hozzáteszi, hogy az előterjesztésben egy összeg fog
szerepelni.
Farag Alexandra válasza, hogy az 1,2 milliós verzióst nem szeretné, vagy mindenki a
sajátját, vagy arányosan.
Kovács Fanni válasza, hogy mindkét verziót támogatja.
Nanosz Eleni Vaya válasza, hogy beszélt dékánasszonnyal, ő azt mondta nem kell.
Cseszregi Tamás viszont beszélt a kari TÖ-val, akik elkezdtek tervezni. A HÖK nem
kalkulált vele, nem gondolja, hogy hallgatói normatívából kellene ilyesmire költeni, pláne
úgy hogy nem kérdezték, meg hogy esetleg van e használt.
Sztilkovics Zorka válasza, hogy a 1,2 millós verziót nem támogatja, mivel ők sem
kalkulált vele. Karonkénti finanszírozást támogatja.
Tallár Ákos válasza, hogy mivel ők visszacsapták a KHTEÖ-t, mindkét megoldást
támogatja.
Zaránd Péter azt javasolja, hogy a következő lépés az legyen, hogy mivel több olyan kar
van akik nem tudják megmondani most az összeget, ezért holnap d.u.-ig kellene hogy mi
az az összeg ami rendelkezésre áll és szerepelhet az előterjesztésben. Így péntekre
véglegesíteni tudják. Kiss Ádám kérdése, hogy a központ részt ki állja? Zaránd Péter
válasza, hogy az EHÖK. Péntek délre várja mindenkitől a visszajelzést.
2. Bejelentések
Pénteken lesz a Vízitelepen Öktatási Igazgatóság, Karrierközpont, Alumni, és a HÖK-ös
összetartási nap, mindenkit szeretettel várnak.
Az EHÖK vezetőképző jelentkezése június 16-ig tart, de kellene egy kb. létszám a
közbeszerzés miatt. Részönkormányzatonként 10 emberrel számoltunk.
Zaránd Péter elmondja, hogy holnap megy Kisfaludy professzorhoz a Sport Kft.
díjemelésével kapcsolatban megoldás koncepciót megbeszélni.
3. Gólyatáborok finanszírozása
Zaránd Péter elmondja, hogy csütörtökön elkészítettük a műszaki leírások
módosítását. Kikerült még egy tétel, egy kivétellel az utazás. Az egy kivétel az Bódvarákó,
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mert ott vonat bérlés van. A résztvevők fogják állni az utazási díjat. A kiírás megtörtént
péntek d.e., meg lett küldve a 10 résztvevőnek. Hétfőn megérkezett a visszajelzés hogy
rendben van. Június 16-ig lehet ajánlatot tenni, 23-án lesz a tárgyalás. Június végén
szerződés lehet.
Kiss Ádám kérdése, hogy várható e, hogy a másik kiírásnál hozhat döntést a
főfelügyelőség? Zaránd Péter válasza, hogy egy ülés volt, ennyit tud.
4. EHÖK KGY anyagai

Zaránd Péter elmondja, hogy a küldöttgyűlés a szenátusi teremben lesz, 18.00-tól.
17.45-től mandátumfelvétel van. A héten hozzák a vagyonnyilatkozatokat. Napirend,
beszámolókat ma küldik. EB tag választása TTK-ról, PPK-ról és TÓK-ról.
5. Egyebek

Nanosz Eleni Vaya kérdése, hogy az Egyetemi Könyvtár miért zár be októberig?
Tóth Rita válasza, hogy ők is utána kérdeztek már, de érdemi információt nem kaptak,
csak annyit, hogy nyílászáró csere lesz.

4

18.20 vége.
Teendők,
határidőkkel
Határozatok

-

Delegálások
(Személyi

-

kérdések)
Dátumok

EHÖK vezetőképző jelentkezési határidő: Június 16.

Jegyzőkönyv hitelesítés:
_________________________________________

_________________________________________

Zaránd Péter

Karvaly Márton
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Elnök

Jegyzőkönyvhitelesítő

ELTE Egyetemi Hallgatoi Önkormanyzat

_________________________________________
Kiss Edina
jegyzőkönyvvezető

____________________________________________
Tóth Róza
Jegyzőkönyvhitelesítő
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