
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

Elnökségi ülés

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

2016. október 11. 18:30

Jelenlévők: 15 fő
Mandátummal rendelkezik: 7 fő
Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Csinyi Zsófia, Molnár Erzsébet, Rácz Renáta Erika
Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyvvezető: Rácz Renáta Erika

Sztrecsko Boglárka az ülést 18 óra 34 perckor megnyitja.

A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet az elnökség egyhangúlag elfogad.
Sztrecsko Boglárka szavazószámláló bizottságot állít  fel az ülés idejére.  Tagoknak Molnár
Erzsébetet,  Pogácsás Nórát  és Rácz Renáta Erikát  ajánlja.  Az elnökség tagja  egyhangúlag
támogatja.

Napirend: 
1. Beszámolók 
2. Tanulmányi alelnök választás
3. Gazdasági alelnök választás
4. Elnöki megbízott választás
5. ELTE Feszt
6. Gólyabál
7. Utánpótlásképzés
8. Filmest
9. What the vak és önkéntes előadás
10. Egyebek

1. Beszámolók 

Sztrecsko Boglárka  Dékáni  Tanácson vett  részt.  Részt  vett  EHÖK elnökségi  ülésen,  ahol
átbeszélték az integrációs  helyzetet,  és kiértékelték a gólyatáborokat.  Felhívja  az elnökség
figyelmét, hogy EHÖK Küldöttgyűlés lesz. Megbeszélik ki menjen rá, illetve mit kell addig
még  megcsinálniuk.  Előrejelzi,  hogy  majd  egy  napirendi  pontot  fel  fognak  venni  a
Küldöttgyűlésen.
Kiss  Brigitta  járt  a  Fogyatékosügyi  Központban.  Beszél  a  közeljövőben  elvégezendő
feladatairól. 
Gál Flóra bejelenti, hogy 5 érvényes Erasmus pályázat érkezet be, amelyeket már elbírált.
Földi Alexandra Kari Ösztöndíj Bizottsági ülést tartott. Bejelenti, hogy 2016. október 12-től
lehet pályázni az egyszeri közéleti ösztöndíjra. Sztrecsko Boglárka érdeklődik, hogy rendben
ment-e minden az ülésen. Földi Alexandra helyesel.
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Schindler Petra tájékoztatja az elnökséget, hogy minden rendben ment az A tipikus délután
lezajlásában.  Beszél  a  kiadásokról,  visszajelzésekről.  Illetve  megemlíti,  hogy  folytatást
terveznek a programnak. Közösen ötleletnek mikor legyen a következő alkalom. Ezek mellett
felhívja a figyelmét az elnökségi tagoknak, hogy az iroda ne egy gyülekező hely legyen. 
Pogácsás Nóra tájékoztatja a részt vevőket, hogy szerkesztőségi ülést tartott.
Herpai Júlia felveti egy plakátoló bizottság létrehozásának ötletét.

2. Tanulmányi alelnök választás

Sztrecsko Boglárka bejelenti, hogy egy érvényes pályázat érkezett be. Megkéri Király Petrát,
hogy mutatkozzon be.
Király  Petra  bemutatkozik,  mesél  korábbi  tapasztalatairól,  amiket  tisztsége  során  fel  tud
használni, illetve ismerteti pályázatát. 
Sztrecsko  Boglárka  rákérdez,  hogyan  gondolja  közelebb  hozni  a  HKR-t  a  hallgatókhoz.
Király Petra válaszában kifejti ötleteit,  illetve hangsúlyozza, hogy még a megfelelő ötleten
gondolkodik.
Schindler  Petra  a  korábbi  tanulmányi  alelnök  felajánlja,  hogy  ehhez  kapcsolódó  korábbi
munkáját továbbítja felé.
Az elnökség egyhangúlag megválasztja.

3. Gazdasági alelnök választás

Sztrecsko Boglárka ismét bejelenti, hogy egy érvényes pályázat érkezett be. Megkéri Csinyi
Zsófiát, hogy mutatkozzon be.
Csinyi Zsófia bemutatkozik, ismerteti eddigi munkáit és jövendőbeli terveit. 
Margitai  Anna  rákérdez,  hogy  van-e  már  utód  jelöltje  az  Ellenőrző  Bizottságban.  Csinyi
Zsófia megnyugtatja, hogy van.
Sztrecsko  Boglárka  a  pályázat  alapján  rákérdez,  hogyan  gondolja  a  gazdasági  alelnöki
tisztséget  közelebb  hozni  a  többi  tisztséghez.  Csinyi  Zsófia  kihangsúlyozza,  hogy  ennek
megoldásán még gondolkodik.
Az elnökség november 1-jei hatállyal egyhangúlag megválasztja.

4. Elnöki megbízott választás

Sztrecsko Boglárka ismerteti, hogy 1 pályázat érkezet be a tisztségre. Kéri Schindler Petrát,
hogy mutatkozzon be.
Schindler Petra bemutatkozik, illetve pályázatát ismerteti.
Az elnökség egyhangúlag megválasztja.

5. ELTE Feszt

Sztrecsko  Boglárka  megmutatja  a  tagoknak,  hogy  milyen  dolgokkal  készülnek  az  ELTE
Fesztre.
Király  Petrával  egyeztetnek  az  időpontokkal  kapcsolatban,  illetve  felhívják  a  figyelmet  a
termeknél felmerült gondokra, amit promozni kellene.
Sztrecsko  Boglárka  kiadja  feladatnak  Schindler  Petrának,  hogy  készítsen  egy  online
táblázatot, amelybe a segítők be tudják írni magukat. 
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6. Gólyabál

Herpai  Júlia  tájékoztatja  a résztvevőket,  hogy EHÖK ülésen vett  részt,  ahol  a gólyabálok
szervezői  megbeszélést  tartottak.  Ismerteti  a  fejleményeket,  és  beszél  a  benyomásairól  is.
Bejelenti, hogy a két kar szervezői a közeljövőben összeülnek egyeztetés céljából.
Margitai Anna kiegészíti, hogy elindult a Bárczi tánc promozása, melynél már csak termet
kell foglalni. Sztrecsko Boglárka elvállalja a terem foglalást.

7. Utánpótlásképzés

Sztrekcso Boglárka kéri a tagokat,  hogy legkésőbb őszi szünet után induljon el.  Beszámol
arról, hogy milyennek képzeli el.

8. Filmest

Kiss  Brigitta  egyeztetett  Dr.  Bánfalvy  Csabával  időponttal  és  a  filmmel  kapcsolatban.
Menyhárt Barbara röviden ismerteti a filmet.
Az elnökség tagjai közösen ötletelnek mit kell még elvégezniük a program zavartalan lefutása
érdekében.

9. What the vak és önkéntes előadás

Sztrecsko Boglárka kikéri a tagok véleményét a két programmal kapcsolatban. Az önkéntes
előadást elvetik. De a What the vak programot továbbítják a megfelelő személyekhez.

10. Egyebek

Herpai Júlia bejelenti, hogy a Gólyaavató 2 hét múlva lesz.
Sztrecsko Boglárka felveti, hogy következő ülésre vegyék fel napirendi pontnak. 
Herpai Júlia beszél az eddig megszervezett dolgokról, illetve a felmerülő problémákról. 
Sztrecsko Boglárka kéri Herpai Júliát,  hogy kezdjen egyeztetni  Perlusz Andreával a KAÜ
miatt.  A  tagok  közösen  felidézik  a  tavalyi  gondokat  és  átbeszélik,  hogyan  lehetne
kiküszöbölni őket.

Sztrecsko Boglárka az ülést 20 óra 07 perckor lezárja.

Jegyzőkönyv hitelesítés:

BGGyK HÖK elnök EB elnök

Jegyzőkönyvvezető
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