EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG

Jegyzőkönyv
Elnökségi ülés
2016. május 18. (szerda) 17:00 óra,
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)
Napirend:
1. Díjmentes sportolás az ELTE-n
2. Elnöki beszámoló
3. Bejelentések
4. Szenátusi anyagok tárgyalása
5. ELTE stratégiaalkotás
6. ELTE HÖK Küldöttgyűlés időpontjának, helyszínének és napirendjének
meghatározása
7. Egyebek
1

Kezdés: 17.07
Kiss Edina az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Andicsku Ivettet.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Napirend előre kiküldésre került, senkinek nem élt módosító javaslattal.
A napirendi pontok egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Jelen lévő mandátumok száma 10.
1. Díjmentes sportolás az ELTE-n
Körmendi István elmondja, hallgatói jelzések érkeztek hozzá, hogy szeretnének
sportolni de drágának találják a bérletet. Utána nézett a törvényeknek és talált egy olyan
részt miszerint a hallgatók hetente 2 órát ingyen sportolhatnak. A keret számokat újra
felül kell vizsgálni, hogy térítésmentes testnevelés legyen.
Czabán Samu javasolja, gyűjtsenek aláírást, így legalább a hallgatók is látnák a
Hallgatói Önkormányzat munkáját.
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Orosz Gábor szerint ne aláírást gyűjtsenek, hanem a sport bizottság
közreműködésével készítsenek egy felmérést, hogy milyen sportágat használnak és mire
lenne igény.
Kiss Edina támogatja ezt az ötletet. Lehetne kérdés az, hogy díjmentesen
sportolnának-e, valamint hogy melyik sportot próbálnák ki.
HATÁROZAT:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat elnöksége egyhangúan
támogatja és határozatot hoz arról a kezdeményezésről, hogy a „díjmentes sportolás az
ELTE-n” című projektet támogatja. Emellett a sport bizottságot felhatalmazza arra, hogy
előkészítsen egy rövid kérdőívet melyben

kérdésként felteszi, hogy a hallgatók

kihasználnák- e a díjmentes sportolási lehetőséget és emellett felmérné, hogy milyen
sportágak érdekelnék a hallgatókat. Ezen kérdőív kitöltésének indulása június 6-a lenne az
Unipoll rendszerében.
2. Elnöki beszámoló
Kiss Edina pénteken Babos Jánossal egyeztetett a gólyatáborokkal kapcsolatban.
Kedden Szolgáltató Vezetői értekezleten vett részt. Ma 13:30-kor egyeztetett Szoboszlai
Attilával a stratégiaalkotás hétvégéjét. HÖOK Közgyűlés június 18-án kerül
megrendezésre.
3. Bejelentések
Nincs senkinek bejelenteni valója.
4. Szenátusi anyagok tárgyalása
A május 23-ai szenátusi ülésen az alábbi témák lesznek napirendi ponton.
1) Személyi ügyek
a) A MAB véleménye ismeretében döntés az egyetemi tanári pályázatok miniszterhez
történő felterjesztéséről
b) Címzetes egyetemi docens cím adományozása

1056 Budapest, Szerb u. 21-23.
Tel.: +36 (30) 521 3143, Fax: 483-8000/8256
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu

2

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG
Előterjesztő: Dr. Mezey Barna rektor
2) EKSZ SZMSZ Előterjesztő: dr. Rikker Emília igazgatási vezető
3) HKR általános részének módosítása Előterjesztő: dr. Rikker Emília igazgatási vezető
4) Felvételi Szabályzat módosítása
a) PPK különös rész
b) TÓK különös rész
Előterjesztő: dr. Rikker Emília igazgatási vezető
5) EHÖK Alapszabály módosítása Előterjesztő: Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán hallgatói
biztos
6) Szaklétesítés, szakindítás Előterjesztő: Dr. Orosz Éva rektorhelyettes
7) Egyebek
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5.ELTE stratégiaalkotás
Kiss Edina elmondja, a stratégiaalkotás helyszíne Visegrádon lesz, ahol részt vesz a
kancellária és a rektori vezetés. Mindenkit kér, hogy a kiküldött dokumentumokat
nézzék át. Valamint az előző stratégiaalkotás készített ppt-ket mindenki küldje el neki.
Javasolja, egyezzenek meg egy olyan projektben amit egyhangúan kiemelten képviselnek
ezen a hétvégén.
Kindelmann Balázs javasolja, egy kisebb projektet válasszanak.
Murai László szerint a szolgáltatások témát válasszák, mivel az OMHV-val már
sokat foglalkoztak még sem történt változás.
Kiss Edina elküldi a HÖOK-os anyagokat is, amit az elnökségi tagok át tudnak
olvasni, valamint a hétvégén mindenki olvasson e téma után.
6. ELTE HÖK Küldöttgyűlés időpontjának, helyszínének és napirendjének
meghatározása
Napirendi pontok a következők lennének:
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1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója
2. Ellenőrző bizottság tájékoztatója
3. 2015-ös évi költségvetési beszámoló
4. Alapszabály módosítás
a. 3. Számú melléklet ELTE Hallgatói Önkormányzat – Forrásallokációs modell
5. 2016-os évi költségvetés elfogadása
6. ELTE HÖK Sportügyi Bizottság Ügyrendje
7. ELTE HÖK Elnökségének Ügyrendje
8. Egyebek
Helyszín: Lágymányos Északi tömb 0.100A
A kabinet tagok a küldöttgyűlésen írásban számolnak be, az elnökválasztó
küldöttgyűlésre pedig szóban fognak a tagok beszámolni.
A gazdasági bizottságtól érkezett egy határozati javaslat, amit Kiss Edina előterjeszt az
elnökségi tagoknak.
HATÁROZAT:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat elnöksége 9 igen, 0 nem,
1 tartózkodással elfogadja és határozatot hoz arról, hogy a 2015-ös forrásallokáció által
meghatározott, és az ELTE HÖK Küldöttgyűlés által, 2015. június 12-én elfogadott
részönkormányzati költségvetési kereten való túlköltést semmisnek tekinti az alábbi
esetekben:
1) A túlköltés a tervezésnél nem számítható, később mégis fizetendő reprezentációs adó
miatt történt. Az alábbi esetben a túlköltés összege, a nem tervezett reprezentációs adó
összegéig tekinthető semmisnek.
2) A túlköltés a tervezésnél nem számítható nyomdaköltség emelkedés következtében
történt. Az alábbi esetben a túlköltés összege, a tervezett és a valós nyomdaköltség
közötti különbség összegéig tekinthető semmisnek.
Az ELTE HÖK elnöksége szintén határoz arról, hogy a túlköltés miatt fellépő hiányt a
2015-ös forrásallokáció során elkülönített 1,5 millió Ft-os tartalékból, valamint az EHÖK
(T400) kereten lévő maradványból pótolja.
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7.Egyebek
Hoksza Zsolt köszöni Kiss Edinának a LEN-es kérdésekre a válaszokat.
Vége: 19:20
Teendők,
határidőkkel

Az

Eötvös

Önkormányzat

Loránd

Tudományegyetem

elnöksége

egyhangúan

Hallgatói

támogatja

és

határozatot hoz arról a kezdeményezésről, hogy a „díjmentes
sportolás az ELTE-n” című projektet támogatja. Emellett a
sport bizottságot felhatalmazza arra, hogy előkészítsen egy
rövid kérdőívet melyben kérdésként felteszi, hogy a hallgatók
kihasználnák- e a díjmentes sportolási lehetőséget és emellett
felmérné, hogy milyen sportágak érdekelnék a hallgatókat.
Ezen kérdőív kitöltésének indulása június 6-a lenne az Unipoll
rendszerében.
Az
Határozatok

Eötvös

Loránd

Tudományegyetem

Hallgatói

Önkormányzat elnöksége 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással
elfogadja és határozatot hoz arról, hogy a 2015-ös
forrásallokáció által meghatározott, és az ELTE HÖK
Küldöttgyűlés

által,

2015.

június

12-én

elfogadott

részönkormányzati költségvetési kereten való túlköltést
semmisnek tekinti az alábbi esetekben:
1) A túlköltés a tervezésnél nem számítható, később mégis
fizetendő reprezentációs adó miatt történt. Az alábbi esetben
a túlköltés összege, a nem tervezett reprezentációs adó
összegéig tekinthető semmisnek.
2) A túlköltés a tervezésnél nem számítható nyomdaköltség
emelkedés következtében történt. Az alábbi esetben a
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túlköltés összege, a tervezett és a valós nyomdaköltség
közötti különbség összegéig tekinthető semmisnek.
Az ELTE HÖK elnöksége szintén határoz arról, hogy a
túlköltés miatt fellépő hiányt a 2015-ös forrásallokáció során
elkülönített 1,5 millió Ft-os tartalékból, valamint az EHÖK
(T400) kereten lévő maradványból pótolja.
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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