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Jegyzőkönyv 

ELTE EHÖK Rendkívüli Elnökségi 

2014. szeptember 29. (hétfő) 17:00 óra, 

Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 

 

1. Bejelentések 

2. Gólyabál szezon 2014 

3. Egyebek 

 

Kezdés: 17.41 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics 

Bálintot.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előzetesen kiküldésre került. Módosító javaslat nem érkezett.  

Jelenlévő mandátumok szám 7.  Az ülésen tanácskozási joggal van jelen Tallár Ákos és 

Galántai Tamás 

 

1. Bejelentések 

Zaránd Péter beszámolt arról, hogy az előző hétvégén Kiss Edinával és Garbai 

Ádámmal részt vettek Gulyás Tibor induló HÖOK elnökjelölt programíró hétvégéjén, 

Pécsen. A hétvégi munkát konstruktívnak ítélte meg és összességében egy jó 

munkaanyag született.  

 

2. Gólyabál szezon 2014 

Az ülés előtt Zaránd Péter keresett mindenkit a témával kapcsolatban, valamint a 

meghívóban is igyekezett részletesen ismertetni a kialakult helyzetet. Dr. Juhászné 

Huszty Katalin főigazgató asszony jelezte Rektor úr felé, hogy csak egy egyetemi 

gólyabál második körös közbeszerzési eljárásnak papírjait áll módjában aláírni. Zaránd 

Péter a tárgynapon egyeztetett vele erről a kérdésről. Az elnökség megvitatta a 

felmerült lehetőségeket, miszerint az tervezett költségvetésből egy nagy közös 
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gólyabált szerveznek, vagy pedig más forrásokból az ELTE névhasználat nélkül 

szervezik meg a bálokat. Az elnökség többsége azt nyilatkozta, hogy nekik a tervezett 

költségvetésen kívül más forrásból nincsen lehetőségük gólyabált szervezni. A PPK 

külön esetnek számít, mivel ők egy másik egyetemmel közösen szerveznék a gólyabált. 

Az elnökség többsége ilyen helyzetben hajlana a közös nagy gólyabál megszervezésére. 

Többen jelezték aggályaikat egy ilyen nagyszabású rendezvény lebonyolításának 

veszélyeire főleg ilyen rövid időn belül.  

17:55 Tallár Ákos távozott. Jelenlévő mandátumok száma 6.  

Az elnökség megvitatta Kiss Ádám javaslatát miszerint hívják meg az elnökségi 

ülésre Főigazgató asszonyt, Rektor urat és Műszaki és üzemeltetési főigazgató-helyettes 

urat.  

18:02-18:032 Szünet 

Az elnökség arról érdeklődik, hogy az egyetem nem érzi-e presztízsvesztésnek a 

gólyabálok elmaradását. Zaránd Péter elmondja, hogy támogatják a bálok 

megvalósulását, csak februárban, a báli szezonban, illetve megfelelő jogi háttér 

meglétével. Az elnökség az említett vezetők meghívása mellett dönt. A többség hajlik az 

egy nagy gólyabál megszervezése felé.  

 

3. Egyebek 

Nanosz Eleni Vaya a sport és kulturális pályázat kiírásáról kérdez, hogy miként 

gondolják az időintervallumot és a kiírást megtenni. Valamint az ELTEfeszt-es hallgatói 

humánerőforrásról érdeklődik, amire Kiss Edina elmondja, hogy még nem tud pontos 

információkat, de kéri, hogy mindenki jelöljön meg egy kapcsolattartót, akinek tud 

majd írni információkat.  

 

Vége: 18.53 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok - 
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Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok - 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Kuti Péter 

Elnök Elnök 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottság 

 ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

 

_________________________________________ 

Meiszterics Bálint 

Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

 

mailto:ehok.elte.hu

