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

Kari Ösztöndíj Bizottság ülése
ELTE BGGyK HÖK
Microsoft Teams felület
2022.02.21. 15:00
Jelenlévők: 6 fő: Szekeres Szabolcs, Kövesné Gulyás Edit, Monoki Fanni, Rus Daniella,
Fekete Tamara, Klauz Gréta
Kiss Virág nem vett részt az ülésen.
Mandátummal rendelkezők:
Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Klauz Gréta
Jegyzőkönyvvezető: Klauz Gréta
Az elnök, Monoki Fanni 15 óra 01 perckor megnyitja a Kari ösztöndíj Bizottság (KÖB)
ülését.
Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes, illetve, hogy az ülés a
szabályoknak megfelelő módon és időben lett összehívva.
Monoki Fanni nem kíván eltérni az előzetesen kiküldött napirendi pontoktól.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.

Döntés az egyszeri közéleti ösztöndíjakról
Döntés a tudományos ösztöndíj pályázat demonstrátorok kapcsán című ösztöndíjakról
Döntés a tanulmányi ösztöndíjról
Egyebek

1.Döntés az egyszeri közéleti ösztöndíjakról
Monoki Fanni (KÖB elnök) ismerteti a jelenlévőkkel a március havi közéleti ösztöndíjak
összegét. A szavazás kézfeltartással zajlott.
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban a KÖB tagjai egyhangúan elfogadták a
meghatározott március havi ösztöndíjakat.
Monoki Fanni ismerteti a jelenlévőkkel a február havi közéleti ösztöndíjak összegét.
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban a KÖB tagjai egyhangúan elfogadták a
meghatározott február havi ösztöndíjakat.
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Monoki Fanni tájékoztatja a KÖB tagjait arról, hogy január hónapban Sólyom Anna részére
kiutalt közéleti ösztöndíj visszahívásra került, mivel januárban már Jáger Vivien Napsugár
töltötte be a Tanulmányi bizottsági elnök pozíciót a HÖK-ben. Emiatt a január havi ösztöndíj
Jáger Vivien Napsugár számára kerül kifizetésre. A KÖB tagjainak ez ellen nincs kifogása.
Monoki Fanni ismerteti az egyszeri közéleti ösztöndíjak kapcsán felmerülő problémákat,
miszerint három hallgató pályázata elutasításra kerül, mivel a pályázatukat a 90 napos
határidő lejárta után küldték be. Három hallgatónál merült fel a probléma, hogy a pályázat
leírásában szerepel csak az óraszám, viszont a HÖK elnök által kiállított igazoláson nincs
feltüntetve. Monoki Fanni azt javasolja, hogy mivel a pályázatból kiderül az óraszám, ezért
kiutalásra kerülhet az ösztöndíj. A KÖB tagjai elfogadják ezt a javaslatot. Továbbá egy
hallgató nem csatolta pályázatához a HÖK elnök igazolását, így ő hiánypótlásra lesz
felszólítva.
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban a KÖB tagjai egyhangúan elfogadták a
meghatározott egyszeri közéleti ösztöndíjakat.
2. Döntés a tudományos ösztöndíj pályázat demonstrátorok kapcsán című
ösztöndíjakról
Monoki Fanni ismerteti a jelenlévőkkel a december havi demonstrátori ösztöndíjak összegét.
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban a KÖB tagjai egyhangúan elfogadták a
meghatározott december havi demonstrátori ösztöndíjakat.
Monoki Fanni ismerteti a jelenlévőkkel a január havi demonstrátori ösztöndíjak összegét.
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban a KÖB tagjai egyhangúan elfogadták a
meghatározott január havi demonstrátori ösztöndíjakat.
4. Döntés a tanulmányi ösztöndíjról
Monoki Fanni röviden ismerteti, hogy a tanulók legjobb 50%-a részesülhet tanulmányi
ösztöndíjban. Annak érdekében, hogy a kiszabott összeg arányosan kerüljön elosztásra a
hallgatók között a kreditindex alapján Monoki Fanni létrehozott egy részletes excel
táblázatot, amiben pontosan le van vezetve a rendelkezésre álló keret, a kiszabható minimális
összeg, ami jelen esetben 21.500 forint. A legalacsonyabb kreditindex 4,23, a legmagasabb
pedig a 6,83, aminek az ösztöndíja 30.480 forint. 64 különböző kreditindex és tanulmányi
ösztöndíj összeg került meghatározásra. Monoki Fanni válaszol minden felmerülő kérdésre
ezzel kapcsolatban.
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban a KÖB tagjai egyhangúan elfogadták a
meghatározott tavaszi féléves tanulmányi ösztöndíjakat.
Monoki Fanni biztosítja a jelenlévőket, hogy a táblázatot minél hamarabb továbbítja Kövesné
Gulyás Editnek.
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4.Egyebek
Szekeres Szabolcs felhívja a HÖK tagjainak figyelmét, hogy a HÖK iroda postaládájában sok
levél gyűlt össze. Klauz Gréta (Ellenőrző Bizottság elnöke) elmondása szerint a postaláda
kiürítésre került.
Monoki Fanni érdeklődik a záróvizsga beosztással kapcsolatban. Kérdéseire Kövesné Gulyás
Edit válaszol.
Monoki Fanni 15 óra 29 perckor lezárja az ülést.

Monoki Fanni
KÖB elnök

Klauz Gréta
P.H.

Ellenőrző Bizottság elnök és
jegyzőkönyvvezető
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