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Pályázat ellenőrző bizottsági tag tisztség betöltésére 

 

Az ELTE BGGyK HÖK Elnöke pályázatot ír ki 

az ELTE BGGyK HÖK ellenőrző bizottsági tag tisztség betöltésére. 

 

Az ellenőrző bizottság feladata az ELTE BGGyK HÖK Alapszabálya alapján: 

 

Az Ellenőrző Bizottság feladat- és hatásköre  

 

32. §  

(1) Az Ellenőrző Bizottság az Önkormányzat tisztségviselőinek, az Önkormányzatban egyéb 

feladatokat ellátó személyeknek, és az Önkormányzat testületeinek, az egyetemi szabályzatoknak, 

az Önkormányzat működését meghatározó szabályzatoknak, valamint a Küldöttgyűlés és az 

Elnökség döntéseinek megfelelő tevékenységét, működését és gazdálkodását ellenőrző testület. 

Az Ellenőrző Bizottság kizárólag a Küldöttgyűlés döntéseinek van alárendelve.  

 

(2) Az Ellenőrző Bizottság feladatai:  

 

a) a Küldöttgyűlés, az Elnökség, valamint a szaktestületi bizottságok ülésein folyamatosan 

számon tartja a jelenlévő mandátumok számát, így ellenőrzi a határozatképesség fennállását is;  

b) ellenőrzi az Önkormányzat testületeinek, tisztségviselőinek valamint az Önkormányzatban 

egyéb feladatokat ellátó személyek működésének, tevékenységének szabályszerűségét, így 

különösen ellenőrzi az Önkormányzat költségvetésének végrehajtását, valamint az Önkormányzat 

hatáskörébe tartozó egyéb kifizetések szabályosságát;  

c) ellátja mindazokat a feladatokat, amivel a Küldöttgyűlés megbízza;  

d) az Alapszabályt érintő kérdésekkel kapcsolatos megkeresésekre 8 munkanapon belül választ 

(állásfoglalást) ad. Szükség esetén az Ellenőrző Bizottság a válaszadásra rendelkezésre álló időt 

további 8 munkanappal meghosszabbíthatja;  

e) ellátja a tisztségviselőkkel kapcsolatban felmerült összeférhetetlenségi indítványok vizsgálatát, 

és határidőn túli összeférhetetlenség megállapításakor elrendeli a tisztségviselői megbízatás 

azonnali megszüntetését;  

 

f) beszámol minden Küldöttgyűlési ülésen az előző ülés óta elvégzett tevékenységéről;  

g) megszervezi a küldöttgyűlési tagok és az elnök választását, jegyzőkönyvet készít a választások 

eredményeiről, kihirdeti azokat;  

h) a Küldöttgyűlés ülésein ellátja a szavazatszámláló bizottság feladatát;  

i) az egyetem bármely polgárának beadványára, első fokon kivizsgálja a HÖK működése során 

felmerülő kérdéseket. Amennyiben a vizsgálat során szabálytalan működésre derül fény, úgy az 

Ellenőrző Bizottság a sérelmezett döntést megsemmisítheti vagy azt helyben hagyhatja.  

 

(3) Az Ellenőrző Bizottság testületként jár el, az Ellenőrző Bizottságot az elnöke vagy az elnöke 

által kijelölt tagja képviseli.  
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Az Ellenőrző Bizottság tagjai  

 

33.§ (1) Az Ellenőrző Bizottság három főből áll, tagjait a Küldöttgyűlés választja. Nem lehet 

olyan személy az Ellenőrző Bizottság tagja, aki az Önkormányzaton belül bármilyen más 

tisztséget ellát. Ettől függetlenül az Ellenőrző Bizottság tagjait lehet delegálni a Kari Tanácsba, 

illetve egyéb kari bizottságokba.  

 

(2) Az Ellenőrző Bizottság tagjai közül maga választja meg elnökét. Az Ellenőrző Bizottság 

alakuló ülését a leköszönő elnök vezeti. Az Ellenőrző Bizottságot az Önkormányzat minden 

testületének ülésére – tanácskozási joggal — meg kell hívni.  

 

(3) Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megbízatása megszűnik:  

 

a) a mandátum lejártával, tehát az önkormányzati ciklus végeztével;  

b) a Küldöttgyűlés által történő visszahívás esetén;  

c) lemondás esetén;  

d) az Egyetemmel fennálló hallgatói jogviszony megszűnése esetén;  

e) jelen szabályzat, egyéb egyetemi szabályzat vagy jogszabály által megfogalmazott 

összeférhetetlenség megszabott határidőn túli fennállása esetén.  

 

(4) Az Ellenőrző Bizottság tagjai ösztöndíjban részesülhetnek, melynek mértékét a Küldöttgyűlés 

határozza meg.  

 

Az Ellenőrző Bizottság működése  

 

34. § (1) Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzési feladatainak ellátása érdekében a Hallgatói 

Önkormányzat valamennyi testületétől, tisztségviselőjétől, az Önkormányzatban egyéb 

feladatokat ellátó személytől felvilágosítást kérhet, amelyet ezen testületek, tisztségviselők, egyéb 

személyek nem tagadhatnak meg, a működés és gazdálkodás során keletkezett minden iratba 

betekinthet, valamint az Egyetem szerveitől is felvilágosítást kérhet.  

 

(2) Az Ellenőrző Bizottság az ellenőrzés eredményeként vizsgálati jegyzőkönyvet készít, amit a 

következő küldöttgyűlési ülésen köteles a Küldöttgyűlés elé terjeszteni. Az Ellenőrző Bizottság a 

vizsgálati jegyzőkönyv megállapításait – a személyiségi jogok és a szolgálati, üzleti titkok 

sérelme nélkül, a honlapon és egyéb módon – köteles nyilvánosságra hozni.  

 

(3) Az Ellenőrző Bizottság a továbbiakban az általa elkészített, elfogadott és a Küldöttgyűlés által 

jóváhagyott ügyrend alapján működik.  
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A pályázás menete: 

 

Az ellenőrző bizottsági tag tisztségre az Önkormányzat bármely tagja (minden, a Karral 

jogviszonyban álló hallgató) pályázhat. 

Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell: 

a) a jelölt nevét, szakját és a Karon folytatott tanulmányának kezdeti évét, 

b) a jelölt bemutatkozását, 

c) a jelölt programját. 

A pályázatot elektronikus formában az eb@barczihok.elte.hu és az elnok@barczihok.elte.hu  

email címen, illetve személyesen, papíralapon a hallgatói irodában (Budapest, Ecseri út A/61) 

is be kell nyújtani. 

Pályázási időszak: 2019. 10. 01-től-2019. 10. 11-ig 

A beérkező pályázatokról a Küldöttgyűlés dönt. 

 

Budapest, 2019. 09. 30. 

 

Kup Katica Anna s.k. 

ELTE BGGyK HÖK 

Elnök 
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