ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Jegyzőkönyv
ELTE EHÖK Elnökségi
2015. június 17. (szerda) 17:00 óra,
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)

1. Rektori kulturális pályázatok bírálás
2. Rektori sport pályázat kiírása
3. Felsőoktatási aktualitások
4. Alakuló küldöttgyűlés
5. Bejelentések
6. Gólyatábori kommunikáció
7. Egyebek
Kezdés: 17.15
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Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Andicsku
Ivettet.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Napirend előre kiküldésre került. Javasolta a 2. napirendi pontnak Rektori sport
pályázat kiírása, 3. napirendi pontnak a Felsőoktatási aktualitások, 4. pontnak Alakuló
küldöttgyűlés legyen.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által a napirendi módosítást. Egyhangúlag
elfogadva a napirend az elnökség által.
Jelenlévő mandátumok száma 6. Sztilkovics Zorkát Baranyai Melinda helyettesíti.
1.Rektori kulturális pályázatok bírálása
Csermák Attila elmondja, a pályázati időszak alatt problémák voltak a Neptun
felülettel, így a hiánypótlás időszakát kitolták.
17.19 megérkezett Zák András. Jelen lévő mandátumok száma 7.
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Az EHÖK elnöksége minden pályázatot átbeszélt, és megvitatta a pályázatokra
szánt összegeket is.
Az ELTE EHÖK elnöksége határozatot hoz a Rektori kulturális pályázatok
bírálásnak során. A 18-as pályázatot nem támogatják. A 4,7,9,13,14,17,21,24,27,29,32,33
és 35-ös pályázatok értékének csökkentése mellett támogatják az érvényes pályázatokat.
Így a kialakult keretösszeg 10.809.352 Ft. Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
2. Rektori sport pályázat kiírása
Zaránd Péter elmondja, ez ugyanaz a kiírás, mint a tavaszi félévben. Kiosztja a
rektori sport pályázat kiírás tervezetét. Verseny sportolókat is támogatnak a
szabadidős sportolók mellett.
Az ELTE EHÖK elnöksége egyhangúlag támogatja a Rektori sport pályázat kiírását.
3. Felsőoktatási aktualitások
Zaránd Péter tájékoztatja az elnökséget, a minisztérium a hallgatói juttatásokról
szóló módosító csomagot visszavonta, valamint aki beküldte a módosítókat még egy
módosítót berakott az átsorolással kapcsolatban. A HÖOK javaslata az volt, hogy a
mintatanterv 60%-át kelljen elvégezni, ehhez képest most félévenként 18 kredites
minimum került be. Próbálnak ezzel kapcsolatban még egyeztetni, tárgyalni HÖOK
elnök úrral. Hallgatói juttatásokról ez inverz rész került be, tisztázták 12 félév után
milyen támogatásokat vehetnek igénybe a hallgatók.
Takács Bence elmondja, ma kapott egy megkeresést Heller Máriától, hogy a szakok
megszüntetése ellen újabb tüntetést szervez, és ehhez kéri a segítségüket. Az elnökség
megvitatja, szervezzenek-e tüntetést.
4. Alakuló küldöttgyűlés
Zaránd Péter elmondja, az alapszabályban az áll, minden tisztségviselőt külön kell
választani, de a referenseknél van egy kitétel, miszerint a küldöttgyűlés átruházhatja a
jogot az elnökségre.
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Orbán András tájékoztatja az elnökséget, EB tagokat az IK, ÁJK, BGGYK, KolHÖK és a
TTK jelölhet. A tisztségviselők tesztet tölthetnek ki a küldöttgyűlés előtti napon,
melynek eredményeit a küldöttgyűlésen fogják kihirdetni.
5.Bejelentések
Zaránd Péter közli, EHÖK vezetőképzőre szombatig HÖOK kabinettáborra pedig
hétfőig lehet jelentkezni.
Rendezvényes közbeszerzés első szakasza lezárult hétfőn, 2 hiánypótlási időszakot
határoztak meg. A mai napon kiküldésre került a felhívás, 1 hét lesz az ajánlattételre, ez
alapján 25-ig kell a cégeknek jelentkezni és 30-án lesz a következő bírálói bizottsági
ülés. Összehívásra került egy rendezvényes-gazdaságis ülés, mivel a tavalyi műszaki
dokumentumokat frissíteni kell.
Hoksza Zsolt érdeklődik, mi az a végső határidő a közbeszerzésnél, amikor még
nincs veszélyben a gólyatábor szervezése.
Zaránd Péter elmondja, július végére a fellebbezéssel együtt lezárul a rendezvényes
közbeszerzés.
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Takács Bence kérdezi, augusztus elején lehet-e már beszerezni a kellékeket.
Zaránd Péter elmondja, augusztusban már az összes kelléket elkezdhetik a karok
beszerezni.
Egyetemvezetői értekezlet elfogadta a gólyatábori koncepciót és az érzékenyítői
koncepciót is.
6. Gólyatábor kommunikáció
Zaránd Péter mindenkinek köszöni, aki továbbította a gólyatábori megkereséseket.
Dr. Jegyes-Tóth Kriszta és Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltánnal való egyeztetés után,
küldött egy válaszlevelet. Kezdeményezni fogják, hogy kiadhassanak egy nagy
kommunikációs csomagot a gólyatáborral kapcsolatban.
Dr. Jegyes-Tóth Kriszta az EHÖK vezetőképzőn a krízis kommunikációról fog előadást
tartani.
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7.Egyebek
Senkinek nincs egyebeke.
Vége: 22:15
Teendők,

-

határidőkkel
Határozatok

-

Delegálások
(Személyi

-

kérdések)
Dátumok

-
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Jegyzőkönyv hitelesítés:
_________________________________________

_________________________________________

Zaránd Péter

Orbán András

Elnök

Elnök

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Ellenőrző Bizottság
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

_________________________________________
Andicsku Ivett
Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető
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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

