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Küldött gyűlés   

ELTE BGGyK HÖK 

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

2019. október 15., 18:30 

 

Jelenlévők: 18 fő 

Mandátummal rendelkezők: 6 fő 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Kup Katica Anna- Hallgatói Önkormányzat Elnök 

Az elnök megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Zsófia  

 

Az elnök Kup Katica Anna az ülést 18 óra 37 perckor megnyitja 

 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1) Elnökség beszámolója 

2) Ellenőrző Bizottság beszámolója 

3) Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása 

4) Tisztségviselői választások 

a) gazdasági alelnök megválasztása 

b) szociális bizottsági elnök megválasztása 

c) tanulmányi bizottsági elnök megválasztása 

d) esélyegyenlőségi bizottsági elnök megválasztása 

e) kollégiumi referens megválasztása 

f) kommunikációs bizottsági elnök megválasztása 

g) mentorkoordinátor megválasztása 

h) rendezvényszervező referens megválasztása 
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5) ELTE HÖK Küldöttgyűlési tagok és póttagok választása 

6) Határozat a tisztségviselők havi közéleti ösztöndíjairól 

7) Határozat a tisztségviselők megválasztási jogának átruházásáról 

8) Ellenőrző Bizottság tájékoztatója a vagyonnyilatkozatokról 

9) Alapszabály módosítás 

10) Egyebek 

 

Kup Katica Anna (elnök) megnyitja az első napirendi pontot. 

Megkérdezi, az elnökséget, kívánják-e kiegészíteni, az előzetesen kiküldött beszámolókat.  

Nem kívánják.  

 

Megnyitja a második napirendi pontot.  

Felkéri Hajdu Zsófiát, az eddigi Ellenőrző Bizottsági elnököt tartsa meg szóbeli beszámolóját. 

Hajdu Zsófia (EB-elnök) elmondja, hogy kisebb technikai nehézségekkel, az Ellenőrző 

Bizottság sikeresen levezényelte az elnök-, valamint küldöttgyűlési tag választást. Következő 

nagyobb projectnek az Alapszabály-módosítást mondja, amire jelenleg készülnek.  

 

Megnyitja a harmadik napirendi pontot.  

Megkéri a pályázókat, hogy ismertessék pályázatukat.  

Hajdu Zsófia (pályázó), Kerekes Petra (pályázó) és Vörös Fanni (pályázó)  ismertetik 

pályázatukat. 

Felkéri Monoki Fannit, Sólyom Annát és Filiczki Sárát szavazatszámláló bizottságnak.  

A három pályázót megkérik, hogy hagyják el a szavazás idejére az irodát. 

Megtörténik a szavazás. 

Hajdu Zsófia 6 igen – 0 nem  szavazattal az Ellenőrző Bizottság tagja. 

Kerekes Petra 5 igen – 0 nem szavazattal az Ellenőrző Bizottság tagja. 

Vörös Fanni 5 igen – 0 nem  szavazattal az Ellenőrző Bizottság tagja. 

 

Hajdu Zsófia (EB-tag) mint előző EB elnök elmondja, hogy igyekszik összehívni bizottsági 

ülést, ahol megszavazzák, ki legyen a következő elnök.  
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Megnyitja a negyedik napirendi pontot.  

Megkéri a pályázókat, ismertessék pályázatukat. 

Csobolyó Gabriella (pályázó-gazdasági alelnöki tisztség); Monoki Fanni (pályázó-

szociális bizottsági elnöki tisztség); Sólyom Anna (pályázó-tanulmányi bizottsági elnöki 

tisztség); Oláh Regina (pályázó-esélyegyenlőségi bizottsági elnöki tisztség); Filiczki Sára 

(pályázó-kollégiumi referens tisztség); Bajnay Márta (pályázó-kommunikációs bizottsági 

elnöki tisztség) és Balassa Szilvia (pályázó-rendezvényszervező referens tisztség) 

ismertetik pályázatukat.  

Mentorkoordinátor tisztségre nem érkezett pályázat. 

Kup Katica felkéri szavazatszámláló bizottságnak az ellenőrző bizottságot és megkéri a 

pályázókat, hogy a szavazás idejére hagyják el az irodát.  

Megtörténik a szavazás 

a) Csobolyó Gabriella 7 igen – 0 nem szavazattal Gazdasági Alelnök 

b) Monoki Fanni 7 igen – 0 nem szavazattal Szociális Bizottsági Elnök. 

c) Sólyom Anna 7 igen – 0 nem szavazattal Tanulmányi Bizottsági Elnök. 

d) Oláh Regina 7 igen – 0 nem szavazattal Esélyegyenlőségi Bizottsági Elnök. 

e) Filiczki Sára 7 igen – 0 nem szavazattal Kollégiumi Referens. 

f) Bajnay Márta 7 igen – 0 nem szavazattal Kommunikációs Bizottsági Elnök. 

g) Balassa Szilvia 7 igen – 0 nem szavazattal Rendezvényszervező Referens. 

 

Megnyitja az ötödik napirendi pontot. 

Kup Katica (elnök) elmondja, hogy az Alapszabály alapján EHÖK-Küldöttgyűlési tag a 

szociális bizottsági elnök, gazdasági alelnök és tanulmányi bizottsági elnök.  

Póttagnak jelöli Filiczki Sárát és Balassa Szilviát és Soós Ákost, mint elnökhelyettest. Nyílt 

szavazást rendel el.  

Filiczki Sára 7 igen – 0 nem szavazattal EHÖK- KGY póttag. 

Balassa Szilvia 7 igen – 0 nem szavazattal EHÖK- KGY póttag. 

Soós Ákos 7 igen – 0 nem szavazattal EHÖK- KGY póttag. 
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Megnyitja a hatodik napirendi pontot.  

Megkéri Monoki Fannit, hogy ismertesse a napirendi pontot. Monoki Fanni (szociális 

bizottsági elnök) elmondja, hogy észrevették, hogy a honlapon a legutóbbi közéleti 

ösztöndíjról szóló felhívás 2017-es, így ezt szeretnék aktualizálni.  

A küldöttgyűlés a módosításokat 7 igen – 0 nem szavazattal elfogadja. 

 

Megnyitja a hetedik napirendi pontot.  

Az Alapszabály 10. § alapján  a küldöttgyűlés szavazati jogát bizonyos esetekben átruházhatja 

az elnökségre, ennek elfogadására kéri Kup Katica az elnökséget.  

A küldöttgyűlés a határozatot 7 igen – 0 nem szavazattal megszavazza. 

 

Megnyitja a nyolcadik napirendi pontot. 

Felkéri az Ellenőrző Bizottságot a kért pontjuk ismertetésére.  

Hajdu Zsófia (EB-tag) elmondja, hogy az EHÖK Ellenőrző Bizottsága részéről érkezett egy 

kérés miszerint aktualizálják a bármilyen közpénzekről döntő bizottságba delegált tagok 

vagyonnyilatkozatát. Ennek értelmében megkéri az Elnökséget, illetve a Küldöttgyűlést 

vagyonnyilatkozataik benyújtására.  

 

Megnyitja a kilencedik napirendi pontot.  

Kup Katica (elnök) elmondja, hogy a következő hónapban lesz esedékes az Alapszabály 

módosítás, amire természetesen a küldöttgyűlés javaslatait is várja.  

 

Megnyitja a tizedik napirendi pontot. 

Megkérdezi van-e valakinek egyebe. Senkinek nem volt. 

 

Kup Katica 19 óra 32 perckor lezárja az ülést. 
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Kup Katica Anna     P.H        Hajdu Zsófia 

       Elnök                    Ellenőrző Bizottság  

 

 

Hajdu Zsófia 

Jegyzőkönyvvezető 
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