EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG

Jegyzőkönyv
Elnökségi ülés
2016. március 16. (szerda) 17:00 óra,
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)
Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Bejelentések
3. Szenátusi anyagok tárgyalása
4. Rektori kulturális pályázat kiírása
5. Egyebek
Kezdés: 17.05
Kiss Edina az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Andicsku Ivettet.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
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Napirend előre kiküldésre került, Kiss Edina javasolja a Szervezetek kérdése napirendi
pont kerüljön levételre.
A módosítás egyhangúlag elfogadva. A napirendi pontok egyhangúlag elfogadva az
elnökség által.
Giró-Szász Áront Oravecz Zsófia, Traumberger Zsófiát Ferencz Olivér, Murai Lászlót pedig
Ritzl András helyettesíti.
Jelen lévő mandátumok száma 10.
1. Elnöki beszámoló
Kiss Edina gratulál Horváth Mihálynak az Ellenőrző Bizottság elnöki tisztség
megválasztásához. Az egyetem vezetői műhelymunkán készített prezentációt mindenki
küldje

el

Edinának.

Tisztségviselői

fogalom

meghatározását

kéri

minden

részönkormányzattól, valamint péntekig kéri a gólyatáborok tervezéseit. A héten lehet
már jelentkezni HÖOK vezetőképzőre. Hétvégén Tanárképzési konferencia kerül
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megrendezésre. Április 29-én kerül megrendezésre a KolHÖK majális. Küldöttgyűlés
valószínűleg áprilisban kerül megrendezésre.
2. Bejelentések
Sztilkovics Zorka és Takács Bence mindenkit szeretettel meghív a PPK-TáTK
Felezőbálra.
Hoksza Zsolt bejelenti a TTK új dékánja Surján Péter.
3. Szenátusi anyagok tárgyalása
Napirendi pontok lesznek: Személyi ügyek, Professor emeritus cím adományozása,
Címzetes egyetemi docens adományozása, HKR módosítás (KSZK ügyek), Egyetemi
Doktori Szabályzat módosítása, Angol nyelvű doktori képzési program létesítése a
Neveléstudományi Doktori Iskola szervezeti keretei között, Neveléstudományi Doktori
Iskola képzések tervének módosítása, Szakindítás-szaklétesítés, EHÖK Alapszabály
módosítás, Egyebek.
17.35 Oravecz Zsófia visszaadja mandátumát Giró-Szász Áronnak.
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4. Rektori kulturális pályázat kiírása
Kiss Edina elmondja, Kőszegi Tamás 17 pályázatot bírált el a tavalyi pályázatokból az
új pontrendszerrel.
Giró-Szász Áron szerint a pályázatok megfelelő elbírálásához kari ismeretekre van
szükség. Javasolja, a részönkormányzatok szociális alelnökei vegyenek részt a bíráláson.
Sztilkovics

Zorka

nem

látja

jónak,

mert

minden

karon

lehet

olyan

szervezet/pályázat, amit jobban vagy kevésbé ismer az adott személy.
Hoksza Zsolt szerint az információkat a bírálónak kellene majd begyűjtenie.
Orosz

Gábor

véleménye

szerint,

az

előzetes

egyeztetés

kevés

a

részönkormányzatokkal. Jónak tartana egy nagy bizottságot, melyben minden
részönkormányzat delegálhatna egy embert.
Kiss Edina elmondja, mivel sokan bírálnak így a folyamatot ez nagyon lelassítaná, és
ez gondot okozhat.
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Sztilkovics Zorka szerint azt kellene eldönteniük, hogy két ember bírálja a
pályázatokat vagy minden részönkormányzatból egy-egy ember.
Orosz Gábor javasolja, két bíráló embert nevezzen meg az elnökség tagjai, majd
bírálás után küldjék el a javaslataikat az elnökségnek és ha hibát vélnek felfedezni akkor
egyszer lehessen visszaküldeni ellenőrzésre.
Takács Bence javasolja a pályázat kiírásának a dokumentumában a 4.3-as részhez
írják oda, amennyiben a támogatás javasolt pályázatok összege nem éri el az aktuális
keret összegét a minimális pontszám értéke módosítható.
Kiss Edina elmondja a pályázat által támogatási időszak 2016. április 1- 2016.
szeptember 30, pályázat leadása március 18-26, hiánypótlás március 28-április 2, költési
időszak pedig 2016. április 18- 2016. október 18 között lenne.
HATÁROZAT:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöksége
egyhangúlag támogatja és határozatot hoz arról, hogy a Hallgatói kulturális és szakmai
pályázat született nevén Rektori kulturális pályázat kiírását az előterjesztésben foglaltak
és a módosításokkal együtt kiírásra kerüljön azzal a feltétellel, hogy amikor a pályázatot
újra kiírja a Hallgatói Önkormányzat teljesen felülvizsgálja az egész kiírást és a pályázati
feltételeket/szempontrendszert is.
5. Egyebek
Giró-Szász Áron jelezte, azok az adatok, amiket előző elnökségi ülésen kaptak a
maradvány keretről azok nem hitelesek.
Hoksza Zsolt a TTK HÖK elnöke jelezte, átvállalják azt az összeget, amit az ÁJK HÖKnek kell az Életvezetési Tanácsadóknak átcsoportosítani.
Vége: 19:32
Teendők,
határidőkkel
Határozatok

Az

Eötvös

Loránd

Tudományegyetem

Hallgatói
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Önkormányzatának elnöksége egyhangúlag támogatja és
határozatot hoz arról, hogy a Hallgatói kulturális és szakmai
pályázat született nevén Rektori kulturális pályázat kiírását
az előterjesztésben foglaltak és a módosításokkal együtt
kiírásra kerüljön azzal a feltétellel, hogy amikor a pályázatot
újra kiírja a Hallgatói Önkormányzat teljesen felülvizsgálja
az egész kiírást és a pályázati feltételeket/szempontrendszert
is.
Delegálások
(Személyi

-

kérdések)
Dátumok

-

Jegyzőkönyv hitelesítés:
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_________________________________________

_________________________________________

Kiss Edina

Horváth Mihály

Elnök

Ellenőrző Bizottság elnöke

ELTE Hallgatói Önkormányzat

ELTE Hallgatói Önkormányzat

_________________________________________
Andicsku Ivett
Elnöki referens, jegyzőkönyvvezető
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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