EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

Elnökségi Ülés
ELTE BGGyK HÖK
Microsoft Teams felület
2021.05.27. 20:00

Jelenlévők: 13 fő
Mandátummal rendelkezők: 8 fő
Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Hajdu Zsófia, Koncz Viktória, Klauz Gréta
Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyvvezető: Klauz Gréta
Az elnök, Kup Katica 20 óra 08 perckor megnyitja az elnökségi ülést.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok:
1. Aktualitások
2. Gólyatábor
3. Egyebek

1.Aktualitások
Vörös Fanni (Gazdasági referens) segítséget kér Kup Katicától (HÖK elnök) a szabad
felhasználású kerettel kapcsolatban, mivel ismét lehetőség van EFOTT részvételre és Kerekes
Petra (Esélyegyenlőségi referens) azt az információt kapta a HÖOK-től, hogy a kari szabad
felhasználású keretből kell gazdálkodni. Kup Katica haladékot kér, hogy segítséget kérjen
ezzel kapcsolatban az EHÖK-től. Vörös Fanni beszámol arról, hogy a póló, pulóver rendelés
ügye szabadságolás miatt nem haladt előre, de kéri az elnökség tagjait, hogy péntekig
mindenki küldje el a méretét és a kívánt feliratokat. Kup Katica beszámol arról, hogy zajlik a
végzősök búcsúztatójának szervezése és érdeklődik a videó előrehaladásáról. Kollárik Blanka
(Rendezvényszervezői asszisztens) beszámol arról, hogy a videó nem halad előre, mivel az
oktatók még nem jeleztek vissza ezzel kapcsolatban, de június 22. a határidő. Kup Katica
tájékoztatja arról a jelenlévőket, hogy felmerült annak a lehetősége, hogy megrendezésre
kerüljön diplomaosztó a karon, mivel feloldották a korlátozásokat, de még zajlanak ezzel
kapcsolatban a megbeszélések. Az elnökség tagjaitól érkeztek ötletek a témával kapcsolatban.
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2.Gólyatábor
Kup Katica érdeklődik, hogy mivel szeptember 2-án délután történik a leutazás a
gólyatáborba, ezért szükséges-e a gólyáknak ebédet biztosítani vagy elegendő a vacsora? Az
elnökség tagjai javaslatot tesznek, miszerint nem szükséges ebédcsomag osztása, elegendő a
meleg vacsora a gólyáknak. Kup Katica megerősíti, hogy a gólyák csak vacsorában
részesülnek szeptember 2-án, viszont a szervezők kapnak meleg ebédet, a seniorok pedig
hideg ebédcsomagot. Kup Katica beszámol arról, hogy bevezetik a részvételi díj mellé a
szervezői díjat is, aminek pontos összegéről még folynak a tárgyalások, de amint tud értesíti
az elnökség tagjait a részletekről. Bajnay Márta (Kommunikációs Bizottsági elnök) bejelenti,
hogy meghirdeti minden felületen a szervezői pozíciót. Kup Katica tájékoztatja a elnökség
tagjait arról, hogy szervezői ösztöndíj csak koordinátoroknak és főszervezőknek jár, illetve
felhívja a figyelmet arra, hogy a kari Hallgatói Önkormányzatban most a gólyatábor
szervezése kerül előtérbe és folyamatosan zajlanak a megbeszélések ezzel kapcsolatban.
Hajdú Zsófia (Ellenőrző Bizottsági elnök) érdeklődik, hogy a rendelkezések értelmében
hogyan kell igazolni a résztvevőknek és a szervezőknek a védettséget. Kup Katica tájékoztatja
arról, hogy védettségi igazolvány megléte vagy érvényes, negatív PCR- teszt alkalmas arra,
hogy reszt vehessenek a gólyatáborban.
3.Egyebek
Kup Katica tájékoztatja a tagokat, hogy nyári kollégiumi elhelyezéshez szükséges igazolást az
EHÖK elnöktől lehet igényelni. Kup Katica beszámol arról, hogy Horváth Sárával (HÖK
elnökhelyettes) részt vettek a HÖOK vezetőképzésén, illetve részt vett OHÜB ülésen, ahol
elfogadásra került a kari felsőoktatási ösztöndíj módosítására benyújtott javaslat, és a
Szenátus elfogadta a Bárczi-díj kiírását. Kup Katica beszámol arról, hogy az ÖHÜB ülésen és
a Szenátus ülésén is folytak tárgyalások a térítési díjakkal kapcsolatban, ahol az ELTE
Hallgatói Önkormányzat kari képviselői megvétózták a térítési díjak megemelésére beérkező
javaslatot. Kup Katica bejelenti, hogy megalakult a GTI Szakkollégiuma, ami ősztől üzemel.
Hajdú Zsófia (Ellenőrző Bizottsági elnök) beszámol az Alap Szabály módosításának
előrehaladásáról, illetve ismerteti a fontosabb részleteket.
Az elnök, Kup Katica 20 óra 41 perckor lezárja az ülést.
Kup Katica Anna
HÖK-elnök

Hajdu Zsófia
P.H.

Ellenőrző Bizottság Elnök

Klauz Gréta
Jegyzőkönyvvezető
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