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Küldöttgyűlés 

Pótülés 
ELTE BGGyK HÖK 

1097 Budapest, Ecseri út 3. A/10- es terem 

2017. szeptember 26. 13.30 
 

Jelenlévők: 9 fő 

Mandátummal rendelkezik: 5 fő 

Az EB képviseletében: Molnár Erzsébet, Rácz Renáta Erika 

Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes. 

Jegyzőkönyvvezető: Rácz Renáta Erika 

A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet az Küldöttgyűlés elfogad. 

Menyhárt Barbara az ülést 13.32-kor megnyitja 

 

 

Napirend: 

1. Elnökség beszámolója 

2. Ellenőrző Bizottság beszámolója 

3. Határozat a tisztségviselők havi közéleti ösztöndíjairól 

4. Egyebek 

 

1. Elnökség beszámolója 

Menyhárt Barbara bejelenti, hogy kiküldte a beszámolókat, és az elnökség képviseletében 

két tisztségviselő van jelen: Boros Vivien (szociális alelnök), Filiczki Sára (kollégiumi 

referens). 

Kéri a Küldöttgyűlést, hogy a beszámolókról a napirend végén egyben szavazzanak. 

Menyhárt Barbara szeretné kiegészíteni a beszámolóját.  

Jelenleg a Wi-Fi probléma megoldásán dolgozik. Elsősorban jelezte a Dékáni Tanács felé, 

majd az EHÖK felé, hogy ez a helyzet tarthatatlan. Ígéretet nem kapott, de megismerte a 

folyamatot. Tájékoztatja róla a Küldöttgyűlést is.  

Tájékoztatja a tagokat, hogy a beszámolóját új formában írta meg, amit szeretne bevezetni, 

hogy átláthatóbb legyen a dokumentum. Ebben kéri a Küldöttgyűlés támogatását, amit meg is 

nyer. 
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Beszámol az Ányos Fesztivállal kapcsolatban is. Tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy a 

rendezvényt a BGGyK HÖK nevében nem tudta támogatni. Aggályait jelezte a Dékáni 

Tanács és a rendezvény szervezéséért felelős ELTE Szolgáltató Kft. felé is. A kari vezetés 

maximálisan támogatta az elnökség álláspontját és távolmaradását a rendezvénytől főként 

morális problémákra hivatkozva. 

Az elnök kisasszony arról is beszámol, hogy az EHÖK új kabinetje mandátumba lépett 

és megkezdődött a közös munka, ami egyenlőre kiegyensúlyozott. 

Beszél továbbá a HÖK következő nagy projektjéről az alapszabály módosításáról. 

Korábban felmerülő problémák és elavultság miatt szeretné az egészet átnézni, és ezeket 

kijavítani, megreformálni az Ellenőrző Bizottság segítségével. 

Szeretné emellett a választásokat menetét és módját megreformálni. Őszre szeretné átrakni a 

választásokat, hogy a végzős hallgatóknak is lehessen módjuk képviseltetni magukat. 

A résztvevők közül kérdés érkezik: 

Hegyi Kitti (KGY tag): A módosítás előtti választásokat, ősszel újból meg kellene-e 

ismételni? 

A kérdést Menyhárt Barbara válaszolja meg: Átmeneti rendelkezéssel hidalható át ez a 

nehézség, amit be kell iktatni az alapszabályba. 

Ezzel és egyéb alapszabállyal kapcsolatos kérdésben az elnök további egyeztetéseket javasol. 

 

Bejelenti, hogy két pályázat került kiírásra vasárnap (2017.09.24.) 9:00 órai 

határidővel. Az Ellenőrző Bizottsági tag tisztségre egy pályázat érkezett Csajkás Esztertől, és 

a sport- és rendezvényszervezői referensi posztra kettő érvénytelen, amelyek a határidő lejárta 

után érkeztek be. 

 A referensi tisztségre ilyen formán ismételten pályázatot írt ki Menyhárt Barbara. 

Beszél még a közeljövőben lévő programokról, melyek szervezésére, míg nem lesz a poszton 

senki, addig a két jelentkezőt kéri fel, hogy közös munkával szervezzék meg. Erről kikéri a 

Küldött Gyűlés véleményét is. Támogatják a felvetést. 

 

Kérdés érkezik be: 

Hegyi Kitti: Gólyaavató lesz-e idén? 

Menyhárt Barbara válaszol rá: Nem tudja, eddig nem került szóba a Gólyatábor szervezői 

csapatában, de az elnökségi ülésen mindenképp felveti. 

 

2. Ellenőrző Bizottság beszámolója 

Molnár Erzsébet beszámol, hogy az elmúlt időszakban nem érkezett bejelentés az Ellenőrző 

Bizottság felé. 
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3. Határozat a tisztségviselők havi közéleti ösztöndíjairól 

Kiss Brigittának az elnökség A kategóriát javasol, a többiek számára pedig B kategóriát. 

A Küldött Gyűlés egyhangúlag elfogadja. 

4. Egyebek 

A résztvevők közül jelzik, hogy idén a szociális ösztöndíj ideje rövidebbnek tűnt, jó lett volna, 

ha előtte valami figyelmeztetés kimehetett volna a hallgatók felé. Boros Vivien (szociális 

alelnök) regisztrálta a jelzést és a jövőben figyelni fog ennek kiküszöbölésére. 

 

Menyhárt Barbara 14.11-kor lezárja a Küldöttgyűlés pótülését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGGYK HÖK elnök       EB elnök 

 Menyhárt Barbara       Molnár Erzsébet 

 

 

 

jegyzőkönyvvezető 

Rácz Renáta Erika 
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