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Kezdés: 17.15
Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics
Bálintot.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Napirend előre kiküldésre került. Módosító javaslat nem érkezett.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Jelenlévő mandátumok szám 7. Tallár Ákost Palócz André helyettesíti.
1. Bejelentések
Zaránd Péter elmondta, hogy a sportösztöndíjas átadó a tárgynapot megelőző
napon lezajlott Az ösztöndíj mértékét 50 százalékkal emelték az elmúlt évekhez képest,
így az elnyerhető támogatás 30.000 forintra nőtt a korábbi 20.000 forinthoz képest. A
pályázók beszámoltathatósága erősödött.
A kulturális pályázattal kapcsolatos értesítések Neptun probléma miatt nem tudtak
kimenni a pályázó hallgatóknak. A sürgős esetekben felvették a pályázatot elnyert
hallgatóval a kapcsolatot és elindították a folyamatot.
Az OMHV kitöltésének határideje a tárgynapot követő napon lejár. Minden karnál
sikerült elérni az 50 százalékot, kivéve az ÁJK-nál. Az előző félévhez képest rosszabb
volt a kitöltési arány, de sikerült elérni az 50 százalékot.
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A soron következő küldöttgyűlést összehívta Zaránd Péter a vezetőképző
Veszprémi helyszínére. Csonka Balázs szenátusi mandátuma lejár, ezért szükséges
tagot delegálni a szenátusba. Zaránd Péter jelöli Csonka Balázst amivel a jelenlévő
képviselők egyet tudnak érteni.
17.20 Megérkezik Palóc André. A jelenlévő mandátumok száma 8.
Zaránd Péter javasolja, hogy mint ELTE HÖK csatlakozzanak a Nyitottak vagyunk
kezdeményezéshez, ami a Budapest Pride-ot támogatja. Ezzel kapcsolatban előzetesen
egyeztetett az elnökség tagjaival. A kezdeményezéshez több cég és civil szervezet is
csatlakozott már, valamint több ELTE-s szakkollégium is. Az elnökség megvitatatta a
kérdést, és arra jutottak, hogy a kezdeményezéshez való csatlakozás nem egyezne
minden általuk képviselt hallgató elveivel, így nem szeretnének ELTE HÖK szinten
csatlakozni.
17.25 Megérkezik Farag Alexandra. A jelenlévő mandátumok száma 9.
2. Intézkedési terv
Zaránd Péter jelezte Osztályvezető úrnak, hogy egyszerre kerülnek leadásra az
intézkedési tervek, de előfordulhat, hogy egyes karok később adják le. Az ehhez
szükséges dokumentációt kiosztotta az elnökség számára. A napirend keretein belül
egyesével átvették a pontokat és megfogalmazták a megfelelő formában. Több pontnál
is volt átfedés a karok között. A pontos módosításokat az említett dokumentumban
lehet megtekinteni.
17.50 megérkezik Csonka Balázs. A jelenlévő mandátumok száma 10.
18.23 Távozik Galántai Tamás és Palóc André. A jelenlévő mandátumok
száma 8.
3. EHÖK KGY anyagok
Zaránd Péter elmondta, hogy előzetesen egyeztetett mindenkivel a küldöttgyűlés
napirendi pontjairól és a későbbi módosításokról is. Kiss Ádám a választások
összehangolásának menetéről kérdezett. Zaránd Péter javasolta, hogy ezt a
vezetőképző során vitassák meg. Az elnökség egyetértett ezzel.
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4. EHÖK Vezetőképző
Kiss Edina tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a kiadvány egy linken érhető el a
fálj nagysága miatt.
A vezetőképzőbe történő lejutás több nehézség miatt végül külön busszal fog
történni Molnár Dániel és Hermán Dániel vezetésével. Lágymányosról és a Mátyás
pincétől fognak indulni a buszok 8.30-kor. A leutazás költségét a karok közös
megegyezés alapján azonos mennyiségben fogják megtéríteni a saját kereteikről. Ez
karonként 40.000 forintot jelent.
Kéri, hogy a bejelentőhöz szükséges adatokat mindenki minél hamarabb küldje el,
és ha bármilyen kérdése, kérése van a karoknak azt a melléjük rendelt felelősökkel
beszéljék meg.
5. Egyebek
Csonka Balázs mindenkit szeretettel vár a tárgyhéten megrendezésre kerülő
hagyományos KolHÖK évzáróra az Ajtósi Dürer sori kollégiumba.
Vége: 19.23
Teendők,
határidőkkel
Határozatok

-

Delegálások
(Személyi

-

kérdések)
Dátumok

-
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_________________________________________

_________________________________________

Zaránd Péter

Hermán Dániel

Elnök

Elnök

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Ellenőrző Bizottság
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

_________________________________________
Meiszterics Bálint
Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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