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Elnökségi ülés
ELTE BGGyK HÖK

1097 Budapest, Ecseri út 3. A/61 Hallgatói iroda

2017. március 07. 18:30

Jelenlévők: 11fő

Mandátummal rendelkezik:7 fő

Az EB képviseletében: Rácz Renáta Erika

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyvvezető: Rácz Renáta Erika

A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet az elnökség egy új napirendi ponttal módosít.
Az így kialakult napirendet 6 igennel és 1 nem szavazattal elfogadja az elnökség.
Sztrecsko Boglárka az ülést 18:27-kor megnyitotta. 

Napirend:
1. Beszámolók
2. Tantervfejlesztés
3. Tavaszi választások
4. Érzékenyítő programjaink
5. A tipikus délután
6. Havi közéleti ösztöndíj- javaslat
7. Egyebek

1. Beszámolók

Sztrecsko Boglárka bejelenti, hogy részt vett EHÖK elnökségi ülésen, ahol többek között

beszéltek a HÖOK vezetőképzőről,  aminek még nincs meg a pontos időpontja.  Emellett

lesz HÖOK Közgyűlés is, amit májusban szeretnének megtartani Szombathelyen. Bejelenti,

hogy lesz EHÖK Küldöttgyűlés is, amire el kell készülnie a költségvetési beszámolónak.

Az  elnökség  számára  tájékoztatásként  továbbküldte  az  OHV-s  anyagot,  kéri  a  tagokat

olvassák át.
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Tájékoztatja a résztvevőket, hogy az utánpótlással kapcsolatos munka nem tudja mikor fog

elkezdődni, reméli minél hamarabb.

Bejelenti,  hogy  munkacsoportot  hoztak  létre  a  közéleti  ösztöndíj  rendszerének

átdolgozására.

A gólyatáborral kapcsolatban is tartottak egy megbeszélést korábban felmerült problémák

megoldása  érdekében.  Terveznek  egy  rendezvénysátort,  ahova  a  közösségi  dolgokat

szerveznék meg, illetve be szeretnék hozni az álgólya rendszert, hogy a felsőbbévesek is

részt tudjanak venni rajta.

Csinyi  Zsófia bejelenti,  hogy áprilisig  nincs Iskolaszövetkezetből  kifizetés,  illetve  a toll

látványterve elkészült.

Krammer Dóra bejelenti, hogy a Bárczium késni fog nyomda problémák miatt. Illetve részt

vett  az  EHÖK Kommunikációs  Bizottság  ülésén,  ahol  beszéltek  a  mobil  applikációról,

illetve különböző pályázatokról, és a kérdőívek kiértékeléséről.

Gál  Flóra  EHKB  ülésen  vett  részt.  Beszél  az  ERASMUS  hétről,  illetve  a  beérkezett

pályázatokról.

Kiss Brigitta EHÖK esélyegyenlőségi bizottsági ülésen vett részt, ahol teameket alakítottak

ki  az  akadálymentesítés,  önkéntesség  és  esély  estek  szervezésére,  aminél  felajánlotta  a

Bárczi  segítségét  érzékenyítő  programok szervezésével..  Bejelenti,  hogy nem vesz részt

minden csoportban, illetve, hogy több program ütközne a gyakorlatokkal, így harcol azért,

hogy a hallgatóink is részt tudjanak ezekben venni.

Ezen felül bejelentette, hogy csatlakoztunk egy gyűjtéshez, amit a HÖOK szervez. 

Vajda Kitti beszél a demonstrátorok kapcsán felmerült problémákról, és azok áthidalására

tett próbálkozásokról.

2. Tantervfejlesztés

Sztrecsko Boglárka bejelenti, hogy a tantervfejlesztéssel kapcsolatban részt vett egy kisebb

csoportos megbeszélésen, ahol továbbra is folyt a vita. 

A tagokkal  átbeszélik  a lehetőségeket,  illetve hogy melyik modellt  tudják támogatni.  A

dékán  úr  nem  fog  olyan  modellt  előterjeszteni,  aminek  az  óraütközései  továbbra  is

magasak.
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A Hallgatói Önkormányzat tagjai a párhuzamos modell mellett vannak.

3. Tavaszi választások

Sztrecsko Boglárka bejelenti, hogy a választásokat kiírták, illetve lassan lehet rá jelentkezni.

A  résztvevőkkel  beszélnek  a  jelentkezésekkel  kapcsolatos  problémákról  és  ezek

megoldásairól.

4. Érzékenyítő programjaink

Kiss Brigitta beszámol, milyennek képzeli el a programot. Azonban még nem tudja, hány

ember  lesz  jelen  rajta,  illetve  nem  tudja  kell-e  majd  segítség  nekik.  Kikéri  a  tagok

véleményét, hogy szervezzenek-e egy vakvacsit az érzékenyítő programon belül.

5. A tipikus délután

Simon  Eszter  tájékoztatja  a  résztvevőket,  hogy  március  23-ra  tervezik  a  programot.

Szeretnék  a  szabadban  tartani.  Beszél  milyen  meglepetésekkel  és  programokkal

készülnének rá.

Beszél a sportnapról is, hogy kivel kellene még felvenni a kapcsolatot.

Sztrecsko Boglárka kéri, hogy mindenképpen legyen a facebookon egy esemény létrehozva

a programnak.

6. Havi közéleti ösztöndíj- javaslat

A  tagok  közösen  megbeszélik   kik  kapjanak  A  kategóriát,  a  többieknek  B  kategóriát

javasolnak.

Egyedül Schindler Petrának nem javasolnak semmit sem.

7. Egyebek

Nincs senkinek sem ide tartozó megjegyzése.

Sztrecsko Boglárka az ülést 20 óra 27 perckor lezárja.

BGGYK HÖK elnök EB elnök
Sztrecsko Boglárka Molnár Erzsébet

jegyzőkönyvvezető
Rácz Renáta Erika
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