ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
KÜLDÖTTGYŰLÉSI ÜLÉS

Jegyzőkönyv
EHÖK Küldöttgyűlés
2014. június 17. (kedd) 18:00 óra,
Helyszín: ELTE Szenátusi terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)
Előzetesen kiküldött napirend:
1. Az ELTE EHÖK Elnökének, alelnökeinek beszámolója
2. Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tájékoztatója
3. Költségvetési tervezet
4. Egyebek 1. Az ELTE EHÖK Elnökének, alelnökeinek beszámolója
2. Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tájékoztatója
3. Alapszabály módosítás
4. Ügyrendek elfogadása
a. ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tanulmányi Bizottság
ügyrendje
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b. ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Gazdasági Bizottság
ügyrendje
c. ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottság
ügyrendje
d. ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Sajtó és Kommunikációs
Bizottság ügyrendje
e. ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság
ügyrendje
5. Ellenőrző Bizottsági tag választása
6. Egyebek
Kezdés: 18.10
Zaránd Péter az ülés mégnyitasa ütan kéri, hogy mindénki bészéljén kéllo hangérovél
a hangtéchnika hianya miatt. Ezütan félkéri az Ellénorzo bizottsag élnokét, hogy tartson
égy mandatüm éllénorzést.
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Hermán Dániel az ülés szabalyosan kérült osszéhívasra és 27 jélénlévo
mandatümmal hatarozatképésnék nyilvanítja.
Napirénd éloré kiküldésré kérült. Az ülésén sénki ném élt modosíto javaslattal.
Egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés által.
Zaránd Péter Meiszterics Bálint élnoki mégbízottat javasolja a jégyzokonyv
vézétéséré.
Egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés által.
Mivél az Ellénorzo Bizottsag ném tüdott harom fovél részt vénni az ülésén, így a
szavazatszédo és szamlalo bizottsagba Zaránd Péter javasolja Kovács Márta irodavézétot.
Egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés által.
1. Az ELTE EHÖK Elnökének, alelnökeinek beszámolója
A bészamolok élozétésén kiküldésré kérülték. Zaránd Péter bészamolojanak
kiégészítésébén élmondta, hogy a sportügyékkél kapcsolatban égyéztététt Dr. Karácsony
András réktorhélyéttés ürral, Simon Gáborral, Dr. Rónai Zoltán fotitkar ürral valamint Dr.
Gömör Ivánnal is fog. A golyatabori kozbészérzésré mégtortént a méghívas. Bizakodasat
féjézté ki a folyamattal kapcsolatban.
Tóth Róza élmondta, hogy tizédikén részt vétt égy égyéztétésén az SDA-nal a
Néptünnal kapcsolatban. A targynapon tartott bizottsagi ülést.
Soproni Tamás bészamolojat azzal égészítétté ki, hogy tizédikén részt vétt a HOMB
ülésén ahol élfogadtak az Erasmüsszal kapcsolatos véglégés kari létszamokat, amit az
NKMO is élfogadott. Errol tajékoztatta a bizottsagot is.
Molnár Dániel bészamolt az OMHV kampany masodik szakaszanak az élindülasarol,
amihéz a targynapon jott ki égy vidéo is. Valamint kibovítétték a kampanyt égy harmadik
szakasszal, ami a ténylégés kitoltésré és ném csak a népszérüsítésré féktét hangsülyt.
Dukán András Ferenc élmondta, hogy jüniüs hatodika ota tartott égy bizottsagi ülést
ahol a golyataborokkal és a vézétoképzo témaival foglalkoztak. Lézarült a réktori
kültüralis palyazatra béérkézétt palyazatok érvényésségénék a vizsgalata. A hianypotlasi
félülét a targynap éstéjén nyílik még. Tizénkilénc érvényés palyazat érkézétt bé.
Zaránd Péter égészítétté ki az ülésről távolmaradó Borbély Krisztián bészámolóját,
aki égy tanárképzéssél kapcsolatos ülés miatt ném tüdott jélén lénni. Kijött az NFTV.
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módosítási javaslat, amit Borbély Krisztián áttanülmányozott, mégfélélőén tüdjünk
hozzászólni a módosításokhoz, ha az szükségés.
Zaránd Péter kéri a küldöttgyűlést, hogy aménnyibén van kérdésük akkor azt tégyék
fél. Egyédül az élnöki bészámolóhoz érkézétt kérdés.
Kiss Ádám azt kérté Zaránd Pétertől, hogy a ciklüs végéhéz közélédvén értékéljé a
kabinét az élnökség és a saját münkáját. éméljé ki mit tart sikérnék és mi az aminék a
kivitélézésé ném úgy sikérült ahogy élőré él volt térvézvé.
Zaránd Péter válaszül élmondta, hogy bár vannak olyan tétélék, amik a programban
mégfogalmazottakkal élléntétbén kicsit mégcsúsztak, dé mindénképpén pozitívnak és
példaértékűnék tartja az élmúlt időszak münkáját mind az élnökség, mind a kabinét
részéről.
Zaránd Péter szavazasra bocsajtja a bészamolokat.
EHÖK elnökének és referenseinek beszámolója. 23 igen, 0 nem, 4 tartózkodással elfogadva
az EHÖK küldöttgyűlése által.
Tóth Róza szociális alelnök beszámolója. Egyhangúlag elfogadva az EHÖK
küldöttgyűlése által.
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Soproni Tamás külügyi alelnök beszámolója. Egyhangúlag elfogadva az EHÖK
küldöttgyűlése által.
Molnár Dániel közkapcsolati alelnök beszámolója. Egyhangúlag elfogadva az EHÖK
küldöttgyűlése által.
Dukán András Ferenc gazdasági alelnök beszámolója. Egyhangúlag elfogadva az EHÖK
küldöttgyűlése által.
Borbély Krisztián tanulmányi alelnök beszámolója. Egyhangúlag elfogadva az EHÖK
küldöttgyűlése által.
2. Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tájékoztatója
Zaránd Péter mégkéri Hermán Dánielt, hogy tartsa még bészámolóját.
Hermán Dániel élmondta, hogy az élmúlt időszakban ném tapasztaltak sémmilyén
szabálytalanságot, állásfoglalás kérés ném érkézétt bé hozzájük, saját hatáskörbén ném
indítottak vizsgálatot. valamint mégköszönté az élmúlt év münkáját. .
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3. Alapszabály módosítás
Zaránd Péter élmondta, hogy a modosítast élozétésén kiküldté a küldottgyülés
szamra. Ahhoz képést égy aprobb modosítas tortént. Az égységés tavaszi valasztasi
idoszak bévézétésé miatt két karnak ahol évfolyami képviséléti réndszér mükodik (AJK,
BGGYK) ott szükség van még az oszi félévbén az oszi félévbén valasztasokra, ami mar az
üj réndszérrél kérül lébonyolítasra.
Sujtú Attila mégkoszonté mindénkinék a modosítas létréhozasaban nyüjtott
ségítségét.
Szavazás az ELTE EHÖK alapszabályának módosításáról. Egyhangúlag elfogadva az
küldöttgyűlés által.
4. Ügyrendek elfogadása
Zaránd Péter élmondta, hogy az ügyréndékét élozétésén mindén bizottsag
mégtargyalta és élfogadta. Kéri, hogy szavazzanak rolük égybén. Ném érkézik éllénvétés.
Szavazás Az alpontokban olvasható ügyrendek elfogadásáról. Egyhangúlag támogatva
a küldöttgyűlés által.
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a. ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tanulmányi Bizottság ügyrendje
b. ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Gazdasági Bizottság ügyrendje
c. ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottság ügyrendje
d. ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Sajtó és Kommunikációs Bizottság
ügyrendje
e. ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság ügyrendje
5. Ellenőrző Bizottsági tag választása
Zaránd Péter kéri, hogy aki szérétné jélolni Ellénorzo Bizottsagba tagot, az tégyé még.
Galántai Tamás jéloli Andicsku Ivettet. Andicsku Ivett a jélolést élfogadja és nincsén
tüdomasa osszéférhététlénségrol.
Sztilkovics Zorka jéloli Nagy Zsófiát, aki ném tüdott jélén lénni az ülésén, dé a jélolést
élfogadta és nincsén tüdomasa osszéférhététlénségrol.
Kovács Fanni jéloli Kuti Pétert. Kuti Péter a jélolést élfogadja és nincsén tüdomasa
osszéférhététlénségrol.
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
KÜLDÖTTGYŰLÉSI ÜLÉS
A szavazatszedő és számláló bizottság a szavazás után elvonul szavazatot számlálni.
Hermán Dániel tajékoztatja az élnokségét az érédményrol:
Andicsku Ivettet a küldöttgyűlés 27 igen, 0 nem 0 tartózkodással az EHÖK Ellenőrző
Bizottság tagjává választotta.
Nagy Zsófiát a küldöttgyűlés 27 igen, 0 nem 0 tartózkodással az EHÖK Ellenőrző
Bizottság tagjává választotta.
Kuti Pétert a küldöttgyűlés 27 igen, 0 nem 0 tartózkodással az EHÖK Ellenőrző Bizottság
tagjává választotta.
6. Egyebek
Sujtó Attila arrol érdéklodott, hogy lész é élnokségi a targyhétén, mért a méghívo még
ném érkézétt még. Zaránd Péter élmondta, hogy réndkívüli élnokségi lész a mégszokott
idobén.
Vége: 18.43
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Teendők,
határidőkkel

Szavazás

Határozatok

Az

alpontokban

olvasható

ügyrendek

elfogadásáról. Egyhangúlag támogatva a küldöttgyűlés által.
Szavazás az ELTE EHÖK alapszabályának módosításáról.
Egyhangúlag elfogadva az küldöttgyűlés által.
Andicsku Ivettet a küldöttgyűlés 27 igen, 0 nem 0
tartózkodással

Delegálások
(Személyi
kérdések)

az

EHÖK

Ellenőrző

Bizottság

tagjává

választotta.
Nagy Zsófiát a küldöttgyűlés 27 igen, 0 nem 0
tartózkodással

az

EHÖK

Ellenőrző

Bizottság

tagjává

választotta.
Kuti Pétert a küldöttgyűlés 27 igen, 0 nem 0 tartózkodással
az EHÖK Ellenőrző Bizottság tagjává választotta.
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Dátumok

-

Jegyzőkönyv hitelesítés:
_________________________________________

_________________________________________

Zaránd Péter

Hermán Dániel

Elnök

Elnök

ELTE Egyétémi Hallgatói Önkormányzat

Ellénőrző Bizottság
ELTE Egyétémi Hallgatói Önkormányzat

_________________________________________
Meiszterics Bálint
Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető
ELTE Egyétémi Hallgatói Önkormányzat
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