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

2016. október.18. 18:30

Jelenlévők:12 fő

Mandátummal rendelkezik: 7 fő

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Rácz Renáta Erika; Csinyi Zsófia

Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyvvezető: Rácz Renáta Erika

Sztrecsko Boglárka az ülést 18 óra 33 perckor megnyitja.

A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet az elnökség egyhangúlag elfogad.

Napirend: 

1. Beszámolók
2. Utánpótlásképzés
3. Gólyabál
4. Kitárt Ajtók Ünnepe
5. A tipikus Halloween
6. Egyebek

1. Beszámolók

Sztrecsko Boglárka tájékoztatja a részt vevőket, hogy ELTE HÖK elnökségi ülésen vett

részt, melyen a szombathelyi integrációval kapcsolatban tanácskoztak, de eredményre nem

jutottak,  így egy projektnap keretein  belül  visszatérnek a  témára.  Részt  vett  az  EHÖK

Küldöttgyűlésén  is,  ahol  az  Alapszabály  módosításokat  elfogadták.  A  változások  már

életbe léptek. Ezek mellett  Dékáni Tanácson is volt.  Beszél a felmerülő feladatokról is,

valamint a vezetőképző szervezésében felmerülő problémákról. Tájékoztatja az elnökséget,

hogy  2016.  október  20-án  lesz  egy  érdekképviseleti  fórum,  melyet  az  EHÖK szervez

hagyományteremtés céljából.
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Felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  az  iroda  gépeire  létre  lett  hozva  egy  HÖK  mappa,

mindenkit  kér,  hogy  abba  mentsék  le  a  dolgaikat.  Horváth  Eszternek  az  új  levelező

listákkal  kapcsolatban  tesz  fel  kérdést,  aki  intézkedik  az  ügyben.  Szegeden  HÖOK

Közgyűlésen vett részt, ahol Gulyás Tibort elnöknek megválasztották. 

Király  Petra  tájékoztatja  az  elnökséget,  hogy az  ELTEFeszt  sikeresen  lezajlott.  Kapott

pozitív  visszajelzéseket,  illetve  képek  is  készültek.  Beszél  a  program  során  felmerülő

problémákról és azok megoldásáról. Gál Flóra észrevételeivel egészíti ki a beszámolót.

Csinyi  Zsófia  tájékoztatja  az  elnökséget,  hogy EHÖK Gazdasági  Bizottság  ülésén  vett

részt. Beszélt a feladatairól, hogy miket kell tovább küldenie és miben változnak a dolgok.

Menyhárt  Barbara  tájékoztatja  az  elnökséget,  hogy  a  Diákbizottsági  választások

lezajlottak. Illetve beszél arról is, hogy a levelező listán nincs fenn továbbra sem, de már

felvette a kapcsolatot a megfelelő emberekkel ezzel kapcsolatban.

Pogácsás  Nóra  bejelenti,  hogy  leadta  a  Bárczium  következő  példányának

megrendelőlapját. 

2. Utánpótlásképzés

Sztrecsko  Boglárka  tájékoztatja  a  résztvevőket,  hogy  aki  főként  érintett  a  szervezésben

kimentését  kérte  és  nem  tudott  rész  venni  az  elnökségi  ülésen.  Ötletelnek  egy  kicsit  a

promozással kapcsolatban, azonban a napirendi pontot jövő hétre átnapolja.

3. Gólyabál

Újabb  hírek  érkeznek  a  gólyabál  szervezésével  kapcsolatban.  Gondok  akadtak  a  fellépők

terén, mely megoldása érdekében az elnökség közösen ötletel.

4. Kitárt Ajtók Ünnepe

Herpai Júlia egyeztettet Perlusz Andreával az időpontokkal kapcsolatban, azonban arról még

nem tud nyilatkozni, hogy aznap a programra tekintettel elmaradnak-e az órák. Tájékoztatja a

tagokat,  hogy a téma az egészséges  életmód köré fog épülni.  Közösen ötletelnek a  tagok

milyen programokat lehetne még kitalálni, illetve kiket lehetne még meghívni előadónak. A

következő egyeztetés időpontja még szervezés alatt van.

5. A tipikus Halloween

Vajda  Kitti  és  Schindler  Petra  szervezi,  azonban  mindketten  kimentésüket  kérték  a  mai

napról.  Király Petra  ismerteti a programmal kapcsolatban szerzett információit. Sztrecsko

Boglárka felveszi majd a kapcsolatot velük egyeztetés céljából.
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6. Egyebek

Sztrecsko  Boglárka  Herpai  Júliát  kérdezi,  hogy  állnak  a  gólyaavatóval,  kell-e  ember  a

szervezéshez? Herpai Júlia majd megnézi a táblázatot és tájékoztatja róla, illetve bejelenti,

hogy a 2017-es gólyatáborok szervezése megkezdődik. A héten vesz részt egy egyeztetésen

ezzel kapcsolatban.

Sztrecsko  Boglárka  tájékoztatja  a  részt  vevőket,  hogy  Négyesi  Nikolettel  takarítós  napot

terveznek.  A  tagokkal  ötletelnek  mikor  legyen.  Valamint  felhívja  a  figyelmet,  hogy  a

Küldöttgyűlés kapcsán már a megfelelő csoportban elindította a szavazást az időpontokkal

kapcsolatban, azonban még egyik sem határozatképes.

Kiss Brigitta felveti ötletnek, hogy hamarabb kezdjék meg az elnökségi üléseket, azonban a

többi részt vevő leszavazza. Átbeszélik, hogy miért is ekkor kezdődik.

Sztrecsko  Boglárka  bejelenti,  hogy  nem  indul  újra  tavasszal  a  választásokon,  eddig  egy

jelöltről tud, akit meg is nevez: Menyhárt Barbara.

Sztrecsko Boglárka az ülést 19 óra 15 perckor lezárja.

Jegyzőkönyv hitelesítés:

BGGyK HÖK elnök EB elnök

Jegyzőkönyvvezető
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