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Jegyzőkönyv 

2018. december 20. (csütörtök) 16:00 óra 

Helyszín: ELTE BTK (, Kari Tanácsterem) 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. 2018-as költségvetési előirányzat módosítása 

2. Egyebek 

Ülés kezdete: 16:14 

Horváth Mihály köszönt mindenkit. Kérdezi az Ellenőrző Bizottságot, minden szabályos volt-e 

az összehívás során. Az Ellenőrző Bizottság megerősíti, az ülés összehívása szabályos volt. 

A Küldöttgyűlés 24 fővel határozatképes. 

Horváth Mihály jegyzőkönyvvezetőnek Lakatos Dorinát javasolja, az ő személyével a 

Küldöttgyűlés 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyetért. 

Az előzetesen kiküldött napirendet a Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja.  

1. 2018-as költségvetési előirányzat módosítása 

Horváth Mihály tájékoztatja a Küldöttgyűlést arról, hogy  a 2018 tavaszán elfogadott költségvetési 

előirányzaton módosítani kell az azóta történt változások miatt. Ennek két oka volt, az egyik a 

funkcióterületekre való csoportosítás, így az EHÖK közös keret, amiből a probléma az egyeztetés 

hiányából fakadt.  Volt egy ISZTK keret átkönyvelés, amitől a költségvetés fő összege is 

megváltozott. Czinege András a tegnapi nap folyamán kiküldte erről a dokumentumokat. Ez egy 

olyan előirányzat, ahol a költségek 98 %-ban tisztázottak a 2018-as költségvetésben. A módosítás 

szükséges, mert az év során az Állami Számvevőszéki ellenőrzésekor ezek kiemelten fontos 

kérdések voltak. Egy olyan tétel van, amelyiknek még nem tiszta a költségvetése, ezek pedig a 

gólyabálok, amely jelenleg egy becslés, ami hétmillió forint. Kérdése, hogy Czinege András 

szeretne-e még valamit hozzáfűzni az elmondottakhoz.  

Czinege András nem kívánja kiegészíteni az elhangzottakat. 

Horváth Mihály szavazásra bocsájtja a 2018-as költségvetési irányzat módosítását.  

A Küldöttgyűlés a 2018-as költségvetési irányzat módosítását 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta.  

2. Egyebek 
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Horváth Mihály kéri az elnököket, hogy küldjék vissza az Iskolaszövetkezetes levélszavazást. 

December hónapban egy Neptun frissítés és a tanárszakosok képzésváltása miatt többen nem 

kapták meg a szociális ösztöndíjakat. A probléma továbbítva lett, az oktatási igazgató felé. 

Folyamatban van a megoldás, de probléma, hogy már csak a holnapi nap folyamán lesz nyitva az 

Államkincstár. Remélik, hogy ez holnapi meg fog oldódni, ellenkező esetben az érintettek már csak 

januárban kapják meg az ösztöndíjakat. 

Ülés vége: 16:24 

Határozatok A Küldöttgyűlés a 2018-as költségvetési előirányzat 

módosítását 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodással 

elfogadta. 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 
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____________ 

Horváth Mihály 

elnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

____________________________________

____________ 

Varga Ádám Zoltán 

elnök 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

________________________________________________ 

Lakatos Dorina 

elnöki referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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