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Elnökségi ülés

ELTE BGGyK HÖK

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

2016.október.04. 18:30

Jelenlévők: 9 fő

Mandátummal rendelkezik: 4fő

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Csinyi Zsófia, Rácz Renáta Erika

Az EB megállapította, hogy az ülés nem határozatképes a mandátumok hiánya miatt.

Jegyzőkönyvvezető: Rácz Renáta Erika

Sztrecsko Boglárka az ülést 18 óra 30 perckor megnyitja.

A napirend  előzetesen  kiküldésre  került,  melyet  az  elnökségi  ülés  elején  módosítanak.  A

napirendek közül leveszik az Utánpótlásképzést. A változtatásokat  egyhangúlag elfogadják.

Napirend: 

1. Beszámolók

2. ELTE Feszt

3. A tipikus délután

4. Egyebek

1. Beszámolók

Sztrecsko Boglárka kezdi a beszámolókat. Részt vett az EHÖK elnökségin, ahol beszéltek a

hallgatói önkormányzatok tagjai számára egy fórumról. Felhívja a figyelmet arra, hogy 2016.

október  20-án  Bárczi  Gusztáv  Gyógypedagógiai  karon  lesz  megtartva  az  EHÖK

küldöttgyűlés,  mivel  alapszabály  módosítás  történik.  Illetve  jelzi,  hogy  ebben  a  félévben
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2016. október 14-én lesz diákigazolvány érvényesítés a Karon. Tájékoztatja a résztvevőket a

Gólyabál szervezésével kapcsolatban, illetve a „szombathelyi integráció” fejleményeiről. 

Ezek mellett bejelenti, hogy kiírta a megüresedet posztokra a pályázatokat. 

Horváth  Eszter  részt  vett  a  Kommunikációs  Bizottság  ülésén,  ahol  felmerült,  hogy  létre

hoznak egy ELTE applikációt, a könnyebb hírszerzés érdekében.  

A tagok között felmerül a kérdés, hogy lesz a snapchat.

 Menyhárt Barbara válaszolja meg. Tudta szerint egy igény felmérés indul meg a hallgatók

között, és ha lesz rá érdeklődés elindul a snapchat is. Illetve mesél a szombathelyi látogatásról

is, ahol Sztrecsko Boglárkát helyettesítette. Beszél az ott lévő viszonyokról, benyomásairól,

illetve mire lenne szükség ott.

Schindler Petra részt vett a Tanulmányi Bizottsági ülésen.

Kiss  Brigitta  tartott  egy  bizottsági  ülést.   Bejelenti,  hogy  projekteket  tervez.  Szeretné

fejleszteni  a  játéktárt  új  játékok  beszerzésével.  Illetve  szeretné  érzékenyítéseket  tartani

általános iskolákban. Bejelenti, hogy Dr. Bánfalvy Csaba elvállalta a filmesten való részvételt,

amelynek időpontjáról, és lefolyásáról még egyeztetnek.

2. ELTE Feszt

Sztrecsko Boglárka felhívja a tagok figyelmét, hogy október 14-én kerül megrendezésre az

ELTE Feszt, amelynek lebonyolításában segítséget kér, mivel egy standot kell felállítani az

érdeklődök miatt. Szeretné, ha mindig lenne ott valaki.

3-3 embert szeretne per órában a standnál. Közösen ötletelnek hogyan oldják meg.

3. A tipikus délután

 Schindler  Petra  összegzi  mit  kell  még  elvégezniük  a  program  gondtalan  lebonyolítása

érdekében. 

4. Egyebek

Sztrecsko Boglárka kéri a tisztségviselőket, hogy az elküldött emailre reagáljanak, emellett

bejelenti,  hogy HÖOK közgyűlés lesz jövő héten,  amelyen elnököt választanak Szegeden.

Kéri őket, hogy jelezzék időben ki szeretne rá menni.

Sztrecsko Boglárka az ülést 19 óra 20 perckor lezárja.

Jegyzőkönyv hitelesítés:

2



BGGyK HÖK elnök EB elnök

Jegyzőkönyvvezető

3


