EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG

JEGYZŐKÖNYV
Elnökségi ülés
2017. február 22. szerda 17:00
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)
Napirend:
1. Gólyatáborok 2017 - vendégünk: dr. Babos János és Geréb Tünde (ESZK)
a) Ütemterv módosítása
b) Javaslattétel a konstrukcióra
2. Elnöki beszámoló
3. Projektek előrehaladása
a) OHV
b) UPK, tudástranszfer
4. Határozathozatalok
a) Az iskolaszövetkezeti közösségi alap felhasználásáról
b) A lakhatási támogatásról szóló nyilatkozatról
4. ELTE HÖK küldöttgyűlés anyagai
5. HÖOK közgyűlés


a) Anyagok véleményezése



b) Határozathozatal mandátumhordozásról

6. Egyebek
Sujtó Attila köszönt mindenkit.
Az elnökségi ülés 9 fővel határozatképes. A napirendre vonatkozó módosítási javaslat
nincs.
A napirendi pontokat az elnökség egyhangúan elfogadja.
1. Gólyatáborok
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a.

Ütemterv mósodítása

Geréb Tünde a vendég. Március 3-a lenne a kari igények leadása. Geréb Tünde kérdezi,
megoldható-e. Hoksza Zsolt elmondja, hogy náluk új lesz a gólyatábor konstrukciója,
kicsit elcsúsznak vele, de megoldható. A Gazdasági Igazgatóságtól is március 3-ra vár
adatokat. Összesen 8 tábor lesz. Minden időpont szűkebb lesz kicsit. Az ajánlattételi
kiírás határideje március 31. Ezzel nincs gondja senkinek. A táblázathoz nincs más
észrevétel.
b) Javaslattétel konstrukcióra
Baranyai Melinda preferálná, hogy az étkezés és a szállás lenne a gólyák részvételi díja,
ami közvetlenül menne a szállásnak. Hasonló részvételi díjak lennének, mint tavaly. A
cég a különböző programokhoz biztosítaná a technikát, stb. A szervezők kevesebb pénzt
fizetnek, ennyivel többet fizetnek a gólyák. Geréb Tünde szerint kell tudni előzetesen,
hogy hány gólya lesz összesen. Kindelmann Balázs szerint olyan árat kell mondani a
szállásadónak, amiben benne van a kockázati tényező is. Jól működött korábban is, hogy
a gólyák közvetlenül a szállásnak utalnak, és nem a cégnek. A gólyák így azért fizetnek,
amit ténylegesen kapnak. Ha kevesebb a gólya, kevesebb a kihasználása a helynek is, ami
kevesebb költség. Minden szálláshellyel külön szerződést szeretnének kötni. Elmondja,
hogy az egyik gólyatábor gólyái fizették ki a másik tábor költségeit. Van olyan kar, aki a
saját költségvetéséből nem tudja kifizetni a gólyatábort. Geréb Tünde elmondja, hogy
egyetlen kiírás lesz. Kindelmann Balázs elmondja, ez nem gond, mert az EHÖK majd
leosztja a részönkormányzatokra. Hoksza Zsolt szerint érdemes olyan konstrukcióban
gondolkodni, amit meg lehet valósítani. Ebben az esetben csak a rendezvény
lebonyolításáért fizetnének a cégnek, kérdés, hogy ez mennyi pénz lenne. Kindelmann
Balázs szerint az EÜ az, ami leginkább meghatározza a költségeket, mert az drága.
Geréb Tünde szerint most időben elkezdték a szervezést, reméli, nem marad ki a
kiírásból semmi, és könnyebben lehet majd foglalni. Jogos elvárás, hogy ne kelljen
finanszírozni veszteséges táborokat. A mínuszt a működési keretek terhére fogják majd
bepótolni. Hoksza Zsolt azt nem érti, hogy ha ugyanannyiba kerül a szállás és az
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étkezés, mint tavaly, akkor honnan lesz nyereség. Nem érti, ez miért változna idén.
Geréb Tünde szerint arányaiban változnának a részvételi díjak. Geréb Tünde kérdezi,
mi a helyzet a reprezentációs adóval. Azt kell alaposan átgondolni, mennyit fizessenek a
gólyák, ha nem ugyanannyit fizetnek majd a szervezők. Geréb Tünde kérdezi, hogy az
előfordulhat-e, hogy a szállásnak több pénz menjen. Baranyai Melinda elmondja, hogy
annyira kalkulálják a létszámot, amennyit a szállás be tud fogadni. Geréb Tünde
elmondja, hogy nem ő egyedül fog dönteni a kérdésben. Az kérdéses, hogy megoldható-e,
hogy a cég és a szállás kössön szerződést. Kérdezi, van-e más észrevétel ezzel
kapcsolatban. Nem szükséges a konstrukcióba bírálati szempontokat írni. Az elnökség
szeretné, hogy ezt képviseljék majd a vezetőség előtt. Geréb Tündének azért nehéz,
mert a tavalyi rendszer van a fejében, és nehéz ezt a jelenlegi konstrukciót átélni.
Geréb Tünde elmondja, hogy a Jófogással volt korábban megállapodás, de ezzel az ELTE
nagyon mellélőtt. Tartoznak a Jófogásnak 500 000 levéllel. A levelek kiküldése le lett
állítva. Szeretnék a levelek kiküldését helyettesíteni kitelepítési lehetőségekkel. Kérdés,
hogy engedhet-e a levéltartozások fejében megjelenést HÖK-ös rendezvényeken.
Kindelmann Balázs elmondja, hogy a Jófogás leveleiből felháborodás volt. Sujtó Attila
szerint viszont a LEN-en megvalósulhat.
2. Elnöki beszámoló
Sujtó Attila elmondja, hogy OHÜB-on volt szó a felvételi szabályzatról, március 8-án
pótülés lesz, mert most nem volt róla szavazás. Kellenek jogászok állásfoglalásai, de
lehet levélszavazás lesz a témában.
Sujtó Attila elmondja, hogy Szenátus március 13-án. Március 3-án lesz egy nagyszabású
rendezvény Szombathelyen. Ha sok ember megy, akkor külön busszal a leutazás. Sujtó
Attila kérdezi, ki megy a pénteki megbeszélésre. Czabán Samu küld embert, Murai
László, Baranyai Melinda, Fekete Flóra megy. Az IK is küld valakit.
Sujtó Attila beszámol az egyetemvezetői értekezletről.
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3. Projektek előrehaladása
a) OHV
Négy kérdésről kell dönteni, az egyik az időintervallum. Már létezik külön blokk az
értékelés értékelésére. Fekete Flóra szerint nem lehet teljesen kiküszübölni, hogy a
kitöltés az értékelés előtt történjen, mert vannak megajánlott jegyek is. Kindelmann
Balázs szerint a nyilvánosság a fontos. Hoksza Zsolt szerint kellene, hogy legyen
panaszbejelentő, hogy a HÖK-höz eljussanak a problémák. Fontos még a + 8 pont
kérdésköre is. A lépések sorendje lényeges: először a nyilvánosság elérése és utána a 8
pont eltörlése. A nyilvánosság nyomás lehet az oktatóknak, hogy jobban oktassanak. Az
oktatónak vállalnia kellene a következményeket. Az adatbázis legyen felhasználóbarát. A
negyedik kérdés a szakgondozás és kurzusfejlesztés kialakítása. A kurzustípusok nem
megfelelő rögzítése adminisztratív kérdés.
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b) UPK, tudástranszfer
Dömötör Tamás Albert kiküldött egy doodle-t, nem sikerült időpontot egyeztetni, de
most újra küld az érintetteknek.
4. Határozathozatalok
a) Az iskolaszövetkezeti közösségi alap felhasználásáról
Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának elnöksége 8 fővel támogatja a közösségi alap
létrehozására vonatkozó javaslatot.
b) A lakhatási támogatásról szóló nyilatkozatról
Az elnökség megvitatja a nyilatkozatot.
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Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának elnöksége egyhangúan támogatja a lakhatási
támogatásról szóló nyilatkozatot.
4. ELTE HÖK küldöttgyűlés anyagai
Sujtó Attila elmondja, hogy a Küldöttgyűlésen lesz TÁTK alapszabály-módosítás és
KolHÖK közéleti ösztöndíjak módosítása. Fekete Flóra válaszol a kérdésekre, és kéri a
támogatást.
5. HÖOK közgyűlés
a) Anyagok véleményezése
Sujtó Attila elmondja, hogy még csak a beszámolók vannak meg.
b) Határozathozatal mandátumhordozásról
Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának elnöksége egyhangúan támogatja, hogy Sujtó Attila
vigye az ELTE 36 mandátumát a HÖOK Közgyűlésére.
6. Egyebek
Sujtó Attila elmondja, hogy a LEN-nel kapcsolatos megbeszélés után kapcsolatba lépett
azzal, akié a LEN page, Geréb Tünde írt neki.
Traumberger Zsófia mindenkit meghív a holnapi farsangi buliba a Hétkerbe
19:27 vége
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Teendők határidőkkel

Gólyatábori kari igények leadása: március
3.

Határozatok

Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának
elnöksége 8 fővel támogatja a közösségi
alap létrehozására vonatkozó javaslatot.
Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának
elnöksége

egyhangúan

támogatja

a

lakhatási támogatásról szóló nyilatkozatot.
Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának
elnöksége egyhangúan támogatja, hogy
Sujtó Attila vigye az ELTE 36 mandátumát
a HÖOK Közgyűlésére.
Delegálások (személyi kérdések)
Dátumok

Rendezvény Szombathelyen: március 3.
Gólyatábori ajánlattételi kiírás határideje:
március 31.
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Jegyzőkönyv hitelesítés:

_________________________________________
Sujtó Attila

_________________________________________
Horváth Luca

Elnök

Elnök

ELTE Hallgatói Önkormányzat

Ellenőrző Bizottság
ELTE Hallgatói Önkormányzat

_________________________________________
Hegedüs Gabriella
Elnöki referens, jegyzőkönyvvezető
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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