ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Jegyzőkönyv
EHÖK Rendkívüli Elnökségi
2014. május 19. (19.00)
Helyszín: ELTE EHÖK irodai targyalo terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)

1.

Bejelentések

2.

Gólyatáborok

3.

Egyebek

Zaránd Péter javasolja Csukovits Balázst jegyzőkönyv hitelesítésre, Kiss Edinát
jegyzőkönyvvezetésre. Egyhangúan támogatva.
8 fővel az elnökség határozatképes.
Napirend egyhangúlag elfogadva.

1.

Bejelentések

1

Zaránd Péter elmondja, hogy a szerdai, rendes elnökségin szeretné a bejelentéseket
elmondani.

2.

Gólyatáborok
Zaránd Péter elmondja, hogy penteken volt egyeztetni a golyataborokrol. Tobb

opcio van, de a GMF szamara csak egy, ami pedig a kozbeszerzes kiírasa a golyataborokra.
Ezzel kapcsolatban mivel mar erre egy kozbeszerzes fut, de erre a kozbeszerzes tv. 20%os szabalyt ír elo, mert amennyiben van futo kozbeszerzes, csak az elso szamu
kozbeszerzes 20%-atol terhet el.
18:18 Csonka Balázs megérkezik.
Mandátumok száma: 9
A koltsegvetes így 7 millio Ft-tal kevesebb, az igenyekhez merve pedig 10 millioval
kevesebb. Igy ebben a verzioban le kell faragni a koltsegvetesekbol. Van egy masik verzio,
amit kidolgoztak a hetvegen, szerdan lesz errol egyeztetes. Ez az lenne, hogy a Wecon
keresztul lefoglalnank a szallast es a tobbi tetelre ertekhataron belul szereznenk ceget, ez
lenne a konstrukcio, erre mar fel-fel beleegyezeseket kaptak, de szerdan lesz errol vegso
egyeztetes.
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Viszont azt javasolja, hogy ettol fuggetlenul keszuljunk fel az A verziora, hogy akkor mit
teszunk.
A GT-kben vannak golyak es felsobbevesek is, vannak, ahol ezek nagyobb szamban
fordulnak elo, de vannak ahol kevesebb.
Ket ut van, az egyik a vendeg/szervezoi díjak beszedes. A masik pedig, hogy az egyes GT-k
reszveteli díjan valamennyi emelest tegyunk. Ehhez meg kell vizsgalni, hogy mennyire
megterhelo a golyak szamara. Amennyiben ezek a reszveteli díjak befizetodnenek a
vendegek/szervezok altal akkor 2-3 millioval csokkenne a mínusz. Dukán András Ferenc
bemutatja a tavalyi koltsegvetest.
18:30 Kiss Ádám megérkezik.
A mandátumok száma 10.
Dukán András Ferenc bemutatja azt a verzios szamítast, amelyben a szervezok es
vendegek is fizetnek reszveteli díjat. Tallár Ákos kerdese, hogy ki lenne a ceg? Dukán
András Ferenc elmondja, hogy arajanlatok alapjan dolne el, hiszen ez ertekhataron aluli.
Zaránd Péter hozzateszi, hogy egyelore ezzel nincs dolgunk, viszont azt meg kell nezni,
hogy aranyosítva mennyi az a mínusz GT-kre lebontva mennyi a mínusz. Vannak e
markans elteresek.
IK: meg nem tudjak.
TÖK. Meg nem tudjak
BTK: nem terveztek.
AJK: negy ejszakaval szamolnak. Golya szamok 400 fo. 130 fo lenne szervezok/vendegek
szama.
TaTK: nem terveztek elteressel.
PPK: 190 golyat szeretnenek levinni, szervezokbol pedig 5tel tobbet.
TTK: gyogymatek: 135 fo golya
Fizika: +10 fo golya
Geobio: 360 fo golya
Kemia: nem
Kiss Ádám hozzateszi, hogy a polokat ki lehetne szedni belole. Dukán András
Ferenc elmondja, hogy nem, mert nagyon kis osszeg, nem valtoztat annyit, mint
amennyire szukseg van.
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Zaránd Péter kerdezi, hogy elfogadhato e, hogy a szervezok ugyanannyit fizetnek, mint a
golyak. Tallár Ákos elmondja, hogy az AJK-n nem megvalosíthato ez a forma, hogy
ugyannyit fizessenek. Keczán Pál AJK felsobbeves nincs, szervezo 130, 4 ejszaka.
Vendegek tenylegesen ingyen vannak lent, 30 fo. Szervezoi díj 17.000 Ft lenne. BTK
felsobbeves kategoria nincs, szervezo 90 fo, vendeg marad nulla resztvevoi díj: 16.900 Ft,
lenne. Szervezoi díj marad. IK 18.000 Ft korul lenne ha marad a regi verzio, a felsobb eves
is ettol fugg. 10.000 re menne fel. A tabort kell kiberelni, nem a resztvevok szama alapjan.
Szervezo 3 felsobbeves 49, vendeg 5. PPK 10.000 ft szervezoknek, vendegeknek 0. TÖK
felsobbeves 17.000 10 fo, 30 szervezo, 8 vendeg. Nanosz Eleni szerint a modszer nem a
legjobb, maskent kellene. Ebben a formaban, nem tud erdemi informaciot adni arrol, hogy
mit es hogyan emelnenek. TaTK 16.500 Ft-os reszveteli díj, 58 fo szervezo. Kb. 5000 Ft-os
szervezoi reszveteli díjat tud mondani. Nanosz Eleni szerint mindenkinek egyseges
reszveteli díjat kellene kerni.
Az elnökség vitát tart arról, hogy milyen alapon legyen a mínusz elosztása.
Kiss Ádám szerint nem lehet megvalosítani ilyen keves osszegekbol a golyataborokat.
Nanosz Eleni javaslata, hogy szummazva osszuk el, hogy ugy kinek mennyi jutna. Tallár
Ákos a javaslathoz hozzatette, hogy szerinte ez mukodes keptelenne teszik a GT-t mert
nem tudjak a hallgatok befizetni a reszveteli díjat.
Kiss Ádám hozzateszi, hogy szerinte nem fog így mukodni, javasolja, hogy a HÖK elnokok
vegyek fel a kapcsolatot a dekanokat.
Zaránd Péter hozzateszi, hogy a Kiss Ádám altal elmondottak jogosak, viszont ha ez a
helyzet all fent az (A terv) akkor 3 napon belul, a heten el kell indítani ehhez az eljarast.
Kiss Ádám szerint, a golyataborok ebben a formaban nem fognak megallni, mert ezekkel
a szamokkal nem lehet dolgozni, hiszen a golyak nem fogjak kifizetni a díjat, plusz a
koltsegekhez mert szallasokat nem fognak tudni foglalni. Nanosz Eleni keri az elnokseget,
hogy azonosan probaljanak aldozatokat vallalni a leadasok soran.
IK: 3.000.000 Ft
Gyogymatek: 1.415.000 Ft
Fizika: 470.000 Ft
Kemia: 440.000 Ft
Geobio: 200.000 Ft
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AJK: 8.100.000 Ft
PPK: 4.200.000 Ft
TÖK: 2.500.000 Ft
TaTK: 3.000.000 Ft
BTK: 7.000.000 Ft
Zarand Peter hozzatesz, hogy ket napon belul el kell keszíteni a GT-k muszaki leírasat,
szerda ejfelig el kell keszíteni.
3.

Egyebek

Teendők,

-

határidőkkel
Határozatok

-

Delegálások
(Személyi

-

4

kérdések)
Dátumok

EHÖK vezetőképző jelentkezési határidő: Június 16.

Jegyzőkönyv hitelesítés:
_________________________________________

_________________________________________

Zaránd Péter

Csukovits Balázs

Elnök

jegyzőkönyvhitelesítés

ELTE Egyetemi Hallgatoi Önkormanyzat

_________________________________________
Kiss Edina
jegyzőkönyvvezető
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