
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR

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

Elnökségi ülés

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

2016. november 08. 18:30

Jelenlévők: 19 fő

Mandátummal rendelkezik: 7 fő

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Rácz Renáta Erika

Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyvvezető: Rácz Renáta Erika

Sztrecsko Boglárka az ülést 18 óra 36 perckor megnyitja.

A  napirend  előzetesen  kiküldésre  került,  melyet  az  ülés  előtt  kibővítenek  két  napirendi
ponttal: 2017-es gólyatáborok és a Vak vacsival. A kibővített napirendi pontokat az elnökség
egyhangúlag elfogadja

Napirend: 

1. 2017-es gólyatáborok

2. Beszámolók

3. Gólyabál

4. Kitárt Ajtók Ünnepe

5. Vakvacsi

6. Egyebek

1. 2017-es gólyatáborok

Herpai Júlia tájékoztatja az elnökséget, hogy a jövő évi gólyatáborok kapcsán megkezdődtek

a szervezési munkálatok. Egy munkacsoportot hoztak létre. A költségvetés miatt a korábbi 4

gólyatábor  helyett  2-t  szerveznének,  így  azon  ment  az  ötletlés  az  ülésen,  hogy  hogyan

oldhatnák  meg  a  felmerülő  helyzetet,  problémákat.  Korábban  a  munkacsoporton  belül
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felvetették  egy  össz  TTK-  Bárczi  tábor  ötletét,  de  elvettették.  Ezek  mellett  felhívja  a

figyelmet a kialakult problémákra.

A  munkacsoport  célja,  hogy  februárig  meg  tudják  alkotni  a  következő  gólyatáborok

struktúráját. A részt vevők véleményét kéri, hogy eredményesebben tudja képviselni a kar

érdekeit. 

A jelenlévők között felmerül a kérdés, hogy erről véglegesen ki fog dönteni. Herpai Júlia

megválaszolja,  hogy  a  Küldöttgyűlés  feladata  lesz.  Emellett  kihangsúlyozza,  hogy  a

szervezők  és  a  menior  rendszerrel  kapcsolatban  nem tud  semmit,  hiszen  valószínűleg  a

rendszert  is  meg  kell  reformálni  az  új  felépítés  miatt.  Ezzel  kapcsolatban  a  jelenlévők

közösen alkotnak véleményt, illetve ötletelnek, hogy miken lehetne változtatni, és hogyan

tennék meg azt, illetve beszélnek a felmerülő hiányosságokról, és azok megoldásáról.

Herpai Júlia bejelenti,  hogy november 11-én fixálja le a munkacsoport, és hozzák meg a

határozatot, amit a Küldöttgyűlés elé küldenek.

2. Beszámolók

Sztrecsko Boglárka tájékoztatja az elnökséget, hogy részt vett Dékáni Tanácson, amin 

felkérte dékán urat a Gólyabál megnyitójának megtartására. Felhívja a figyelmet a 

beszámolók feltöltésére, és átolvasására.

Herpai Júlia bejelenti, hogy lezajlott a Gólyaavató, azonban azt nehezményezi, hogy az 

elnökségből nagyon kevesen voltak jelen. Így szeretné kérni az őket, hogy a HÖK-ös 

rendezvényeken jelenjenek meg nagyobb számban.

Pogácsás Nóra bejelenti, hogy megszerkesztették a Bárczium borítóját, és szeretné kérni a 

jelenlévők véleményét.

3. Gólyabál
Herpai Júlia bejelenti, hogy már elkészült a költségvetés, meg vannak a fellépők, és 

csütörtökön egyeztetnek pontosabb információk érdekében. Felhívja a figyelmet arra, hogy a

munkálatok levezényléséhez emberekre is lesz majd szükség. Ezért majd a Facebookon 

belinkeli azt a táblázatot, amelyben bejelölhetik ki mit szeretne és tud vállalni.

4. Kitárt Ajtók Ünnepe

Herpai Júlia tájékoztatja a részt vevőket, hogy az elküldött emailekre nem kapott válaszokat,

de tovább probálkozik. Szeretné, ha jövő hét végére elkészülne a program, hogy meg 

lehessen minél előbb tervezni a plakátokat.

5. Vak vacsi
Kiss Brigitta szeretne egy vak vacsit tartani, melynek lebonyolításában a bizottsági tagjai 

segítenek. Felmerül a finanszírozás kérdése is, de felajánlja, hogy ha a HÖK nem tud ebben 
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segíteni, akkor közös erővel megoldják a dolgokat. Emellett szeretne új játékokat is bele 

venni.

Sztrecsko Boglárka szeretné az utánpótlásképzéssel összekötni, de majd erről egyeztet 

Schindler Petrával.

Közösen ötletelnek, hogyan lehetne az eseményt promózni.

6. Egyebek

Sztrecsko Boglárka tájékoztatja az elnökséget, hogy Herpai Júlia visszakapta a jogviszonyát. 

Egy tévedés miatt 12 napig nem volt, az Alapszabály szerint, ha megszűnik a jogviszony, 

akkor a tisztsége is megszűnne. Ezzel kapcsolatban az elnökség egy határozatot hoz, melyet a 

Küldöttgyűléssel is elfogadtat.

A határozat megfogalmazásában a tagok segítségét kéri.

„Herpai Júlia, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Hallgatói Önkormányzatának

Sport- és rendezvényszervező referense október 14-én bejelentette, hogy egy tévedés okán

várhatóan  10-14  napra  elveszítette  a  jogviszonyát.  

Az  ELTE  Bárczi  Gusztáv  Gyógypedagógiai  Kar  Hallgatói  Önkormányzatának

Alapszabályzata szerint, ha egy tisztségviselő elveszíti a jogviszonyát, azzal automatikusan

elveszíti  a tisztségét is. Ilyenkor az elnöknek kellene új pályázatot kiírnia.  Azonban mivel

Herpai Júlia előre jelezte, hogy egy félreértés folytán veszítette el a jogviszonyát és 12 nap

után vissza is kapta azt, az elnökség a 2016. november 15-i elnökségi ülésén hozott határozat

alapján  kivételesen  eltekint  a  pályázati  kiírástól,  mindezt  a  Küldöttgyűlés  támogatásával.

Tekintettel vagyunk arra is, hogy a szóban forgó 12 nap alatt is Júlia látta el a tisztséghez

tartozó feladatokat.”

Vajda Kitti bejelenti, hogy az Illyés Sándor szakkollégium előadás tart. Kéri az elnökséget, 

hogy a tagok közül vegyenek majd részt rajta.

Sztrecsko Boglárka az ülést 20 óra 15 perckor lezárja.

Jegyzőkönyv hitelesítés:

BGGyK HÖK elnök EB elnök

Jegyzőkönyvvezető
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