ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Jegyzőkönyv
ELTE EHÖK Elnökségi
2015. május 20. (szerda) 16:00 óra,
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)
1. Bejelentések
2. Rektori kulturális pályázat kiírása
3. ELTE EHÖK Vezetőképző 2015
4. ELTE EHÖK Küldöttgyűlés anyaganinak tárgyalása
5. Személyi kérdések (tanárképzéssel kapcsolatos testületi delegálások)
6. Egyebek
Kezdés: 17.10
Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics
Bálintot.
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Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Napirend előzetesen kiküldésre került. Zaránd Péter javasolja, hogy vegyék fel
második napirendi pontba a rektori kulturális pályázat kiírását valamint ötödik
napirendi pontba a személyi ügyeket. A módosítójavaslatot egyhangúlag elfogadta az
EHÖK elnöksége.
Az így kialakult napirendet egyhangulag elfogadta az elnökség.
Jelenlévő mandátumok szám 10. Giro-Szász Áront Sárhegyi István, Sztilkovics Zorkát
Zsigmond Vanda helyettesíti.
1. Bejelentések
Zaránd Péter gratulál a frissen megválasztott HÖK elnököknek.
Beszámol a három egymástól független adatigénylésről. Az ÁJK-hoz kapcsolódó
adatigénylések

összegyűjtésre

kerültek,

melyet

továbbítottak,

kértek

ezzel

kapcsolatban állásfoglalást az ügyvédi irodától. Az adatok elküldésre kerültek a
tárgynapot megelőző napon és három kérdést intéztek az adatkérők ezzel
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kapcsolatban az ELTE felé. Ezeket Zaránd Péter továbbította Igazgatási vezető
asszony felé és várja a választ. Támogatja a teljes közvetlen nyilvánosságot. Ezt a
kérdést mindenki megvitatja a tisztségviselőikkel.
A 2010 és 2014 év közötti adatigényléseket melyek az ÁJK-s gólyatáborokra
valamint a Budapest Party Service Kft.-vel kötött szerződésekre vonatkoztak
összegyűjtötték, azonban az egyetem a keretszerződésre hivatkozva ezeket nem
továbbította az adatigénylők fel.
A

TTK

szociális

támogatására

vonatkozó

adatigénylések

összegyűjtése

megtörténtmelyek kiadásra kerültek.
A BTK szociális támogatásaira is érkezett be adatigénylés szintén a 2010-2014-es
időszakra vonatkozóan, melyek esetében nem minden adatot tudtak összegyűjteni, de
ezeket igyekeznek pótolni.
Zaránd Péter a tárgyhét péntekén egyeztet kancellár úrral a hallgatói juttatások
kérdéséről.
Sárhegyi István kérte, hogy beszéljenek a Kriminológia MA akkreditációs
kérdésről, azonban ez információ hiányában elnapolásra került.
2. Rektori kulturális pályázat kiírása
A szükséges anyagokat mindenki felé továbbította. Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán
is véleményezte az anyagot. Kéri, hogy mindenki lehetőségeihez mérten hirdesse a
hallgatók felé ezt a lehetőséget.
A Rektori kulturális pályázat kiírást egyhangúlag elfogadta az EHÖK elnöksége.
3. ELTE EHÖK Vezetőképző 2015
Kiss Edina ismertette a részleteket a vezetőképzővel kapcsolatban. Elmondta,
hogy karonként 11-12 fő részvételére lesz lehetőség. A gólyatábori érzékenyítés is
szerepet fog kapni a vezetőképzőben.
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4. ELTE EHÖK Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása
A tárgyhetet követő héten csütörtökön lesz EHÖK Küldöttgyűlés melyre a BTK
HÖK biztosít termet. A vagyonnyilatkozatokat a tárgyhetet követő héten keddig lehet
behozni az EHÖK irodába.
Zaránd Péter ismerteti az elnökséggel a tervezett napirendi pontokat. Orosz
Gábor azzal kapcsolatban érdeklődik, hogy az EHÖK elnökségnek nem szeretnének-e
ügyrendet írni. Zaránd Péter elmondja, hogy ezt már kiadta feladatnak az Ellenőrző
Bizottság számára.
Sárhegyi István jelzi, hogyha a HÖOK választási kódexe egy az egybe átvezetésre
kerül akkor azt az ÁJK HÖK nem fogja támogatni, mert véleményük szerint jogsérelem
történik benne azáltal, hogy kikötésre kerül benne, hogy tisztségviselő nem lehet
egyetlen politikai pártnak sem a tagja. Ezzel kapcsolatban kértek állásfoglalást az
EHÖK Ellenőrző Bizottságától. Kiss Edina elmondja, hogy az elnökség már több ízben
is elfogadta és véleményezte az anyagot és egyszer sem fejtette ki az ÁJK HÖK az
aggályait ezzel kapcsolatban.
Zaránd Péter ismerteti a rendelkezésre álló összeget valamint azt, hogy az a
korábban elfogadott allokációs modell alapján kerül majd felosztásra. Felmerül a
kérdés a 2014-es maradvány újrafelosztásáról.
17.20 szünet
17.40 szünet vége
5. Személyi kérdések (tanárképzéssel kapcsolatos testületi delegálások)
Zaránd Péter ismerteti a tisztségeket és az oda delegálni kívánt személyeket.
Felkéri Kiss Edinát, Meiszterics Bálintot és Kolozs Anikót a szavaztszedő és számláló
bizottságbe. Egyhangúlag elfogadva.
Kiss Edina ismerteti az eredményeket. Minden jelölt egyhangúlag delegálásra
került a bizottságokba kivéve Dukán András Ferencet aki 8 igen és két nemmel került
delegálásra.
6. Egyebek
Sárhegyi

István

ismételten

felhozza

a

kriminológia

mesterképzés

akkreditációjának problémáját, mely a szak megszűnéséhez vezethet. Részt vesznek a
kidolgozási folyamatban.
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Zaránd Péter kéri, hogy a tárgynapot követő nap reggeléig mindeki küldje el
számára, hogy kit szeretne delegálni a BEAC Küldöttgyűlésébe melynek ülése a
tárgyhetet követő hét péntekén lesz.
Kiss Edina kéri, hogy mindenki frissítse az elérhetőségi listát.
Vége: 18.01
Teendők,

-

határidőkkel

A Rektori kulturális pályázat kiírást egyhangúlag elfogadta

Határozatok

az EHÖK elnöksége.

Delegálások

Minden

jelölt

egyhangúlag

delegálásra

került

a

(Személyi

bizottságokba kivéve Dukán András Ferencet aki 8 igen és

kérdések)

két nemmel került delegálásra.

Dátumok
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Jegyzőkönyv hitelesítés:
_________________________________________

_________________________________________

Zaránd Péter

Kolozs Anikó

Elnök

Irodavezető

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

_________________________________________
Meiszterics Bálint
Ügyviteli asszisztens, jegyzőkönyvvezető
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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