EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

Elnökségi ülés
ELTE BGGyK HÖK
1097 Budapest, Ecseri út 3. A/61 Hallgatói iroda
2016. április 05. 18:00
Jelenlévők: 10 fő
Mandátummal rendelkezik: 6 fő
Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Molnár Erzsébet
Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyvvezető: Molnár Erzsébet
Sztrecsko Boglárka az ülést 18:06-kor megnyitja.

A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet az elnökség egyhangúlag elfogad.
Napirend:
1. Beszámolók
2. Sport- és Egészségnap
3. PUNCS
4. Egyebek
1. Beszámolók
Sztrecsko Boglárka: Elnökségi ülés volt a múlt héten, Kiss Edina beszámolt, hogy a
Fogyatékosságügyi Központnak és a BEAC-nak közös tervei vannak, hogy a
fogyatékkal élők is tudjanak sportolni, így csörgőlabda játék lesz meghirdetve. Ezen
kívül páros sportok is lesznek: épek és fogyatékkal élők egy csapatban.
Ösztöndíj reform 2017-től lépne érvénybe. Egységesítenék az ösztöndíjakat, minden
formában.
A Gólyatáborral kapcsolatban Sztrecsko Boglárka már beszélt Tóth Emesével és
Herpai Júliával. További dokumentumokat kért az ELTE vezetése. Még eldől, hogy
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mikor, és hogyan fog elindulni. Elnök előválasztó küldöttgyűlés május 1-jén lesz,
bárki jelen lehet.
Hétfőn Dékáni Tanács volt, ahol felmerült egy speciális mozi, május 3-án, 16 órakor
kezdődik a program, filmszemle jellegű lesz. Filmeket vetítenek, majd azokról lesz
utána beszélgetés. Maximum 19-20 óráig, a karon, elméletileg a C/105-ös teremben.
Gál Flóra: beérkeztek az Erasmus pályázatok, 4 db. Nem lett reklámozva ebben az
évben, így kevesebben jelentkeztek a tavalyihoz képest.
Szakmai gyakorlatra egész évben lehet jelentkezni, nem csak a pályázási időszakban.
Pogácsás Nóra: Jövő héten megjön a Bárczium. A legutóbbi ülésen meg lett beszélve,
hogy majd kell egy kisokost csinálni, ez az EHÖK-ben ez egyetemes dolog, a
főszerkesztők írnak bele, az általánosabb és legfontosabb feladatokat. Ez az utánpótlás
szempontjából lesz fontos.
Menyhárt Barbara: Elindult a felsőéves kollégiumi jelentkezés, ami 2016. április 17ig tart. Vannak változások, amik már fel vannak tüntetve a KolHÖK honlapján.
2. Sport- és Egészségnap
Wiesner Fanni: Elküldte Herpai Júlia a plakátot, ami már nyomdába is tovább ment.
Múlt héten megbeszélés volt Lengyel Barbarával a BEAC-on, mindent megkap a
BGGyK, mint tavaly, még a cheerleadereket és hastáncot is. Lengyel Barbara el akar
jönni terepszemlére, mert még nem csinált ilyet. A hétfői találkozást lemondta, így
csütörtökön jön majd. Mehet ennek a reklámozása, és az eseményt is ő futtatja. A
mottót is ő szervezi ezzel kapcsolatban. Idén mindent a BEAC szervez. Ha bármi
kérdése, kérése, panasza van a Karnak, Lengyel Barbarának kell írni. A testnevelő
tanárral még beszélni kell, hogy ha részt vesznek a hallgatók ezen az eseményen,
akkor beszámítson nekik egy órába, és engedélyt kérni, hogy a polifoamokat ki
lehessen vinni a tornateremből.
Sztrecsko Boglárka: Torontáli Nórának kell szólni, hogy biztosítsanak parkolóhelyet a
fővendégnek.

3. PUNCS
Wiesner Fanni: PUNCS-csal kapcsolatban készen van a plakát, a Damjanich utcai
Kollégiummal közösen szervezik. A rendezvény előtt gondolta megcsinálni a díszítést
a Karon.
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4. Egyebek
Sztrecsko Boglárka: Jövő héten nem lesz elnökségi ülés a szokott időben, hanem
korábban fog kezdődni, 15:30kor. Margitai Anna megkérte Sztrecsko Boglárkát, hogy
továbbítsa: egy senior-HÖK kirándulás lesz 2016. április 17-én, Hűvösvölgybe
valószínűleg. Ezen kívül, aki képzést tart a Vezetőképzőn, az ezzel kapcsolatos
kérdésekkel Margitai Annához fordulhat.
Lesz EHÖK Küldöttgyűlés, az ELTE BTK-n, 2016. április 13-án, 17 órakor.
Választások: Elnöki szavazás még folyamatban van, viszont ha meg lesz választva
Sztrecsko Boglárka ismét a Bárczi HÖK elnökének, akkor szeretné a tisztségviselői
pályázatokat ezen a héten kiírni.
Sztrecsko Boglárka az ülést 19:13-kor lezárja.
Jegyzőkönyv hitelesítés:

BGGyK HÖK elnök

EB elnök

Jegyzőkönyvvezető
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