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KÖB ülés 

2019. december 11. 16:00 

 

Jelenlévők: 4 fő 

Mandátummal rendelkezők: 2 fő 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Hajdu Zsófia, Kerekes Petra  

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyvvezető: Kerekes Petra 

 

Az előzetesen kiküldött napirenddel ellentétben az ülés nem 15:00-kor, hanem rendkívüli 

okok miatt 16:00-kor kerül megtartásra. Ezt a tagok egyhangúan elfogadják. 

 

Monoki Fanni az ülést 16 óra 00 perckor megnyitja. 

 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok  

1. Egyszeri közéleti ösztöndíjak 

2. Tudományos ösztöndíj 

3. Egyéb 

 

1. Egyszeri közéleti ösztöndíj 

Monoki Fanni (Szociális bizottsági elnök): elmondja, hogy a tudományos ösztöndíjra a 

demonstrátorok jogosultak. A kar demonstrátorai mind elvégezték a feladataikat, így mindenki 

egységesen lesz kifizetve. 

A 2019-2020-as tanév 1.félév januárjára vonatkozó utalási listát a KÖB tagok  

2 igen, 0 nem arányban elfogadták. 

 

2. Egyszeri közéleti ösztöndíj 

Monoki Fanni (Szociális bizottsági elnök): elmondja, hogy a HÖK tisztségviselők, a 

szeniorok, a küldöttgyűlési tagok, a Magyar Tudomány Ünnepe konferencián segítők, valamint 
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a Bárczium újság szerkesztőségi tagjai kapnának ösztöndíjat. A szeniorok a rengeteg elvégzett 

munkáért egységesen 10.000 Ft-ot kapnak. A konferencia segítői1000 Ft-os órabérben kerülnek 

kifizetésre. Elmondja, hogy van egy hallgató, aki ebben a hónapban adta le az egyszeri közéleti 

ösztöndíj kérvényét a halloweeni bulin való ruhatárazásra, ez teljesen jogszerűen történt. 

Tájékoztatja a tagokat, hogy a szerkesztőség tagjai karakterenként 1 Ft-ot kapnak, emellett aki 

plusz feladatot vállalt, vagy képet készített, az plusz pénzben részesült. Elmondja, hogy számos 

hallgató segített a Kitárt Ajtók Ünnepe szervezésében és megrendezésében, ezért ők is pénzt 

kapnának. 

A 2019-2020-as tanév 1.félév januárjára vonatkozó utalási listát a KÖB tagok  

2 igen, 0 nem arányban elfogadták. 

4. Egyéb 

Monoki Fanni (Szociális bizottsági elnök): elmondja, hogy a szünetben valószínűleg kiküldi 

a szakmai gyakorlatokról szóló pályázati kiírást, melyről a szünetben kellene levélszavazás 

formájában szavaznia a KÖB-tagoknak, mivel a következő KÖB-ülés már késő lenne erre. 

Monoki Fanni 16 óra 7 perckor lezárja az ülést. 

 

 

 

Monoki Fanni       Kerekes Petra 

KÖB elnök       Jegyzőkönyvvezető 

  

 

 

Hajdu Zsófia 

Ellenőrző Bizottság  
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