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Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Napirend előre kiküldésre került. Az ülésen senki nem él módosító javaslattal.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által a módosított napirend.
Jelenlévő mandátumok szám 10.
1. Bejelentések
Zaránd Péter elmondta, hogy mivel Hermán Dániel nem tudott az ülésen
megjelenni, így ő szeretné felhívni az érintett részönkormányzatok figyelmét arra, hogy
az Iskolaszövetkezettel kapcsolatos átvezetéseket szíveskedjenek még a jövő hétre
tervezett elnökségi ülés előtt (melyen napirendre van véve az Iskolaszövetkezet)
elintézni.
Dukán András Ferenc felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben bármilyen
részönkormányzati

igény

merül

fel,

azt

kéri,

hogy

előre

igyekezzenek

a

részönkormányzatok jelezni. Közbeszerzések miatt az egyes ügyek átfutási ideje akár 30
napot (min 20-25) is igénybe vehet.
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Ezen kívül tájékoztatta, az elnökséget, hogy a szponzorációs megállapodásokkal is
sikeres előre lépést tett az EHÖK. Létrejött egy formanyomtatvány, melyet a Főtitkár úr
bocsátott az Önkormányzat rendelkezésére róla. Az előbb említett formanyomtatvány
nem a Marketing megállapodásokat, hanem a rendezvényeken történő személyes
megjelenést teszi lehetővé a cégek számára.
Beszámolt arról is, hogy jövő héten lesz az irodaszerek beszerzésére kiírt
közbeszerzés bírálása.
Tallár Ákos megkérdezte, hogy a szerződés a közös levelezőlistán megtekinthető
lesz e, hogy tájékozódhasson minden részönkormányzat, hogy milyen feltételekkel
fognak a nyertes céggel tárgyalni.
Galántai

Tamás

megérdeklődte,

hogy

Rendezvényes

közbeszerzéssel

kapcsolatban van-e valami előrelépés. Dukán András elmondta, hogy 24-e a boríték
átvételi határideje. Nagy az érdeklődés, várhatóan több pályázó lesz. www.elte.hu-n fenn
van a dokumentáció, ha valaki a kiírt közbeszerzésre részletesen kíváncsi, ott
megtekintheti. Csordás Péter kérdezte meg, hogy mennyi az esélye, hogy április utolsó
hetében, vagy május elején szeretnénk rendezvényt rendezni, akkor tudunk állami
pénzforrásokat felhasználni. Dukán András válaszában elmondta, hogy Április 14-én
megköthető a szerződés valószínűleg, így nagy az esély. Zaránd Péter hozzátette, hogy
az utazásszervezéshez hasonlóan, remélhetőleg szerződéskötés után már egy héten
belül szervezhetünk velük rendezvényeket. Csordás Péter arról érdeklődött, hogy a
jövőben kiírásra kerülő kulturális pályázatra mekkora összeget szán az Önkormányzat.
Zaránd Péter válaszában kifejtette, hogy már az elmúlt Elnökségi ülések során
egyetértett az elnökség abban, hogy a kulturális pályázat kiírásával jobb megvárni a
közbeszerzési pályázat kiírását, de várhatóan nagyságrendileg 15-17 millió Forint, ami
reálisan kikölthető kulturális pályázatokra. Dukán András Ferenc kifejtette, hogy
utazásszervezéssel kapcsolatban a Weco Travel jelezte az Önkormányzat felé, hogy a
részönkormányzatok vezetőképzőjükre lefoglalták a szállást, és ez számukra előnytelen.
Dukán András Ferenc megkérte a részönkormányzatokat, hogy 1-2 héttel előre
jelezzétek a vezető képzőiket, hogy a Weco Travellel minél előbb lehessen egyeztetni
valamint felhívta a figyelmet, hogy a szállásokat meg lehet kerestetni, de ne foglalják le
és ne ígérjék nekik a HÖK-ök, hogy biztos az a szállás lesz a Weco által választva.
Elmondta azt is, hogy szeretné, ha a részönkormányzatok meg adnék a lehetőséget, hogy
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a Weco kereshessen adott településen másik szállást, hátha talál egy olcsóbbat,
természetesen elmondhatják, hogy ők melyik szállást szeretnék.
Zaránd Péter elmondta, hogy múlthét pénteken megkezdődött a munka az EHÖK
stratégiai bizottságban. Valamint, hogy az elsődleges, hogy a HÖK a saját álláspontját
dolgozza ki.
2.

Költések

Zaránd Péter emlékeztette az elnökséget, hogy bár nemrég úgy döntött, hogy
nem szavazza meg tételenként a költéseket, de a vezetőképzőkről még nem döntöttek.
Javasolta, hogy Csomagban fogadjuk el a vezetőképzőket is, mivel így technikailag sokkal
egyszerűbb.
Határozati javaslat: Vezetőképzővel kapcsolatban annak ellenére, hogy nem került még
felosztásra a HÖK költségvetése, az előreláthatólagos költések szerint költhetnek a
részönkormányzatok.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
3

3.

EHÖK vezetőképző

Zaránd Péter elmondta, hogy Béni Kornél érdeklődött a vezetőképző helyszínek
iránt.
Béni Kornél tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az egyik lehetséges helyszín épp
felújítás alatt lesz. A másiktól ma érkezett visszajelzés, ez egy kollégium, ami
Veszprémben található. Svédasztalos reggelit tudnak biztosítani. Az ebéd és a vacsora
rugalmasan a la carte vagy leegyezetett menü lehet, természetesen ezt előre egyeztetni
kell. A konferenciaterme 240 fő befogadóképességű. Szekciómunkákhoz számos kisebb
terem van. 10 perc sétára található szórakoztatóközpont is. Büfé igény szerint van. 150
fő 3 éjszakára háromszori étkezéssel két ágyas szobákkal idegenforgalmi adóval, áfával
4460000 forint három napra lebontva 29730 Ft./ fő (naponta 9300).
Nanosz Eleni Vaya megkérdezte, hogy Nettó vagy bruttó összegről beszélünk.
Béni Kornél válaszában kifejtette, hogy ez Bruttó összeg. Tallár Ákos kérdezte, hogy ha
oktatási célúként jelöljük meg a vezetőképzőt, akkor is kell idegenforgalmi adót
fizetnünk. Kiss Edina válaszában elmondta, hogy az egyetem ír igazolást, hogy
mindannyian diákok vagyunk, akkor elméletileg nem szükséges. Béni Kornél
1056 Budapest, Szerb utca 21-23.
Tel.: +36 (20) 962 0650, Fax: 483-8000/8257
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖK
hozzátette, hogy Veszprém városa ragaszkodik hozzá. Dukán András elmondta, hogy
elméletileg arról nincs általános törvény, hogy ez az összeg elengedhető.
Kiss Edina felhívta a figyelmet arra, hogy a büfé árai valószínűleg nem lesznek túl
magasak, mert az ottani vizsgaidőszak után 1 héttel lenne a rendezvény. Béni Kornél
elmondta, hogy egyik este a nagyterem korlátozva lesz és ez idő alatt igénybe vehetnénk
a Diákcentrumot.
Zaránd Péter megkérdezte, hogy a Diákcentrum plusz költséget jelent-e, amire
Béni Kornél azt válaszolta, hogy lehetséges, ezután még nem érdeklődött. Csordás
Péter érdeklődött, hogy van-e módosulás a programban, abban az értelemben, hogy a
régi rendszerhez hasonlóan bizottsági szinten szekciók lesznek-e.
Zaránd Péter válaszában kifejtett, hogy nem várható ilyen téren változás
továbbra is szekciók lesznek. Javasolta, hogy amellett, hogy Béni Kornél kiküldi nektek
is az érkezett ajánlatokat az elnökség szavazzon jövő héten a szállásról.
Nanosz Eleni Vaya megérdeklődte, hogy a vezetőképző költségei, hogyan fognak
megoszlani a részönkormányzatok között. Zaránd Péter elmondta, hogy a tervezet
szerint rész önkormányzatonként mindenki a tisztségviselői részvételét fizeti. De a
vendégek részvételét arányosan szeretnék, ha megtérítenék a részönkormányzatok.
Csordás Péter kifejtette, hogy ha a költésekhez arányosan szeretnék a VIP-ek
szállásolását megoldani, akkor szeretné, ha arról is lenne szavazás, hogy kik lesznek az
előadók. Mivel a KolHÖK például elkülönített százötvenezret arra, hogy nyolc tagja
lemenjen a vezetőképzőre és nem tervezték, hogy arányosítva fizessenek a VIP-ek
szállásáért.
Dukán András Ferenc reagálva Csordás Péterre elmondta, hogy szerinte nem
ördögtől való az, hogy megállapodunk egy számban, mondjuk tíz, és az egészet az EHÖK
fizeti. Ez csupán technikai különbség, ugyanis egy körzetről fog kimenni a vezetőképző
összege. Annyi a különbség hogy egyik esetben a részönkormányzatok könyvelik el, a
másikban az EHÖK.
4.

Egyebek

A részönkormányzatok elnökei egymást invitálták a közeljövőben megkerülő
rendezvényeikre.
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Tallár Ákos elmondta, hogy a felezőjükre várnak mindenkit, amint sikerül
megszervezni. Minden háttér megvan, de még nem tudták megszervezni. Zaránd Péter
elmondta, hogy az egyetem azt javasolta, hogy amíg a közbeszerzés nem valósul meg,
addig erre ne költsünk. Minden más kar igyekszik megoldani a felezőt, remélem az ÁJKnak is sikerül.
Vége: 18.52
Teendők,

-

határidőkkel

Határozati javaslat: Vezetőképzővel kapcsolatban annak
ellenére, hogy nem került még felosztásra a HÖK
Határozatok

költségvetése,

az

előreláthatólagos

költések

szerint

költhetnek a részönkormányzatok.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Delegálások
(Személyi

-
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