
  

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR 

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

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 

 

 

 

 

1097 Budapest ,  Ecseri  ú t .  3 .  A/61  • Telefon: +36 1/  358 -5581 •E -mai l : eb@barczihok .elte.hu  

www.barczihok.el te.hu  

 

1 

 

Küldöttgyűlés 

ELTE BGGyK HÖK 

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

2019.május 21, 17:16 

 

Jelenlévők: 8fő a gyűlés során 7főre változik 

Mandátummal rendelkezők: 4 fő 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Hajdu Zsófia, Oláh Regina 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

Szavazatszámláló bizottság: Pirityi Borbála, Hajdu Zsófi, Oláh  Regina 

Jegyzőkönyvvezető: Oláh Regina 

 

Csajkás Eszter az ülést 17 óra 17 perckor megnyitja.  

 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1) Beszámolók 

2) Kommunikációs bizottság ügyrendje 

3) Alapszabály 

4) Havi közéleti ösztöndíjak 

5) EB választás 

 

 

Csajkás Eszter az előzetesen kiküldött napirenden változtat: az Ellenőrző Bizottság új 

tagjának a megválasztását legelőre hozza. A Küldöttgyűlés elfogadja. 
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1.EB tag megválasztása  

Csajkás Eszter (Hallgatói Önkormányzat Elnöke): Megnyitja az első napirendi ponttal az ülést. 

Megkéri az egyetlen jelöltet Kerekes Petrát, hogy ismertesse a pályázatát, ezután pedig az EB-

t, hogy ossza ki a szavazó cetliket.  

 

Kerekes Petra (Eb tagjelölt): Elmondja, hogy első éves hallgató és a Tanulásban 

Akadályozottak pedagógiája és Autizmus Spektrum pedagógiája szakirány párt választotta és 

azért jelentkezett EB tagnak, mert a jelenlegi Tagokat jól ismeri, és szeret velük együtt 

dolgozni. Továbbá már gimnáziumban is volt Diákönkormányzati tag, ahol kiderült, hogy nagy 

az igazság érzete és úgy gondolja, ezt tudná a Hallgatói Önkormányzat csapatának is az 

előnyére fordítani. 

 

Az EB megkéri Kerekes Petrát, hogy amíg a szavazás lezajlik, hagyja el a termet. Az EB 

kiosztja a szavazó cetliket, majd visszavonul összeszámolni.  

Kerekes Petrát visszahívják a terembe. 

 

Az Ellenőrző Bizottság új tagja 4 igen, 0 nem szavazat arányban Kerekes Petra lett. 

 

Pirityi Borbála elhagyja a termet. 

 

 

Csajkás Eszter megnyitja a második napirendi pontot.  

 

2.Beszámolók 

Csajkás Eszter: Megkérdezi, hogy a kiküldött beszámolókkal kapcsolatban van-e kérdés. 

Miután senkinek, nincs felkéri a tagokat, hogy kézfelnyújtással jelezzék, ha el tudják fogadni a 

beszámolókat. 

 

A beszámolók elfogadása 4 igen, 0 nem szavazat arányban megtörténik. 
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Csajkás Eszter lezárja a második napirendi pontot 

 

 

3.Kommunikációs bizottság ügyrendje  

Csajkás Eszter: Tájékoztatja a gyűlést, hogy már régóta szeretett volna a HÖK egy ilyen 

ügyrendet, hogy hatékonyabban és gördülékenyebben tudjon a dolog működni. Sánta Szandra 

és a bizottság írták meg. Megkérdezi van-e kérdés ezzel kapcsolatban. Miután senkinek nincs, 

megkéri a tagokat, ha eltudják fogadni, emeljék fel a kezüket. 

 

Az ügyrend elfogadása 4 igen, 0 nem szavazat arányban megtörténik. 

 

 

Csajkás Eszter megnyitja a negyedik napirendi pontot.  

 

4.Alapszabály 

Csajkás Eszter: Elmondja, hogy módosításra került, amit elfogadott a szenátus, szóval 

hamarosan felkerül az ELTE HÖK honlapjára. Kiemeli, hogy a havi közéleti ösztöndíj 

megnevezésének módosításával kapcsolatban vagy bármi ehhez kapcsolódóval van-e kérdés. 

Mivel nincs, megkéri a tagokat, hogy ha eltudják fogadni az ajánlást, akkor tegyék fel a kezüket.  

 

A módosítás megszavazása 4 igen, 0 nem szavazat arányban megtörténik. 

 

 

Megkérdezi van-e valakinek egyebe. Senkinek nincs. 

 

Csajkás Eszter az ülést 17 óra 27 perckor lezárja.  
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  Csajkás Eszter             Oláh Regina 

Hallgatói Önkormányzat Elnöke          Jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

Hajdu Zsófia 

Ellenőrző Bizottság Elnöke 
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