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Küldöttgyűlési ülés – pótülés

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

2017. március 14. 13:00

Jelenlévők: 9 fő

Mandátummal rendelkezik: 7 fő

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Molnár Erzsébet

Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Erzsébet

Sztrecsko Boglárka az ülést 13:12-kor megnyitja.

A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet az elnökség egyhangúlag elfogad.

Rendes ülés határozatképtelenség miatt elmaradt, így 2017. március 24-én 13:15-kor lesz a

pótülés megtartva.

Napirend: 

1. 2016-os költségvetési beszámoló

2. Egyebek

1. 2016-os költségvetési beszámoló

Sztrecsko Boglárka: A 2016-os évi költségvetési beszámolóhoz nem érkezik kérdés. A

2015-ös évből is marad maradvány, de nem tudja a Kar, hogy pontosan mennyi. Jövő héten

lesz egy megbeszélés a 2017-es évi költségvetésről. Ehhez hozzáadódik a 2016-os év és 2015-

ös évi  maradvány.  2016-ban nem lett  elköltve a teljes  összeg, ez év elején még a tavalyi

pénzből gazdálkodik a Kar. Lett rendelve irodaszer, amit ebből finanszírozott a kar, illetve a
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vezetőképzőt és a rendezvényeket is. Ebből lettek számítógépek is rendelve. Senkinek nincs

kérdése az elhangzottakhoz.

Szavazás a 2016-os év költségvetési beszámolójáról.

Elfogadja 7 fő.

Tartózkodik 0 fő.

Nem fogadja el 0 fő.

2. Egyebek

Sztrecsko  Boglárka: A  levélszavazás  holnap  éjfélig  tart.  Az  elnökség  tagjainak

beszámolói még nincsenek kiküldve.

Pénteken érkezik Navracsics Tibor, aki tart egy előadást és lehet utána kérdezni tőle. A

kari vezetés szeretné a hallgatók és a HÖK jelenlétét.

Szombatig lehet jelentkezni Küldöttgyűlési tagnak és HÖK elnöknek.

Gyöngyösi Katalin felvetésére lett készítve a szakirány választással kapcsolatban egy

plakát, és van egy e-mail cím, amin lehet kérdezni.

Fazekas  Bianka:  Ettől  függetlenül  érkezik  kérdés  a  gólyáktól  a  seniorok  felé  az

elhelyezkedési lehetőséggel kapcsolatban, illetve hogy miről szól maga a tájékoztató.

Sztrecsko Boglárka az ülést 13:25-kor lezárja.

Jegyzőkönyv hitelesítés:

HÖK elnök EB elnök
Sztrecsko Boglárka Molnár Erzsébet

Jegyzőkönyvvezető
Molnár Erzsébet
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