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

Alakuló Ellenőrző Bizottsági ülés
ELTE BGGyK HÖK
1097 Budapest, Ecseri út 3. A/61 Hallgatói iroda
2017. május 17. 16:00
Jelenlévők: 3 fő
Mandátummal rendelkezik: 3 fő
Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyvvezető: Kincses Petra
Molnár Erzsébet 16 óra 01 perckor megnyitja az alakuló Ellenőrző Biztosság ülését.
A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet a bizottság egyhangúlag elfogad.
Molnár Erzsébet felkéri Kincses Petrát jegyzőkönyvvezetőnek, amit a bizottság egyhangúlag
elfogad.
Napirend:

1. Ellenőrző Bizottság elnökválasztás
2. Egyebek
1. Ellenőrző Bizottság elnökválasztás
Egyetlen pályázat érkezett a tisztség betöltésére, Molnár Erzsébettől.
A Bizottság egyhangúlag megszavazta Molnár Erzsébetet az Ellenőrző Bizottság elnökének.

2. Egyebek
Molnár Erzsébet: az ügyrenden szeretne változtatni szeptembertől: 72 órával korábban
kell legkésőbb kiküldeni az ülés meghívóját, a kimentést pedig 24 órával korábban kell
megírni. A bizottság bármely tagja indítványozhatja az ülés összehívását.
Rácz Renáta Erika: az összehívás működhetne azok alapján, ahogy az elnökségi ülések.
Molnár Erzsébet: egyetért. Megkérdezi a tagokat, hogy mik a terveik a jövőre nézve,
maradnak, nem maradnak, váltanak?
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Rácz Renáta Erika: előzetesen úgy gondolja, hogy ez az utolsó éve bizottsági tagként, a
következő választáson már nem szeretne pályázni és utána talán küldöttgyűlési tagként venne
részt az önkormányzat működésében.
Molnár Erzsébet: Rácz Renáta Erikával még erről beszélne, mivel ő rendelkezik
hozzáféréssel a Neptun klienshez. Kincses Petra?
Kincses Petra: szeptemberre még biztos maradna, de lehet, hogy ősszel lemondana, mert
időben nehéz összeegyeztetni egyéb teendőivel.
Molnár Erzsébet: jövőbeli Alapszabály módosítás érinti az Ellenőrző Bizottságot is. Nem
szeretne belevágni úgy a munkába, hogy nem ismeri a tagok terveit.
Rácz Renáta Erika: véleménye szerint szeptemberben kimehetne az utánpótlás képzésről
egy felhívás.
Kincses Petra: szerinte is, és a gólyák között biztos lesz majd érdeklődő.
Molnár Erzsébet: rendben, de fontos, hogy be legyenek töltve a posztok, mert lehet, hogy
jövőre a Karnak kell az EHÖK-be Ellenőrző Bizottsági tagot delegálnia.

Molnár Erzsébet az ülést 16 óra 09 perckor lezárja.
Jegyzőkönyv hitelesítése:

Molnár Erzsébet
EB elnök

Kincses Petra
Jegyzőkönyvvezető
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