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

KÖB ülés
2019. október 22. 16:15
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
Monoki Fanni az ülést 16 óra 19 perckor megnyitja.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok
1. Egyszeri közéleti ösztöndíj
2. Egyéb
1. Egyszeri közéleti ösztöndíj
Monoki Fanni (Szociális bizottsági elnök): elmondja, hogy meghirdette a szakmai gyakorlatra
való pályázás lehetőségét, azonban erre egy pályázat sem érkezett. Ismerteti az októberi
egyszeri közéleti ösztöndíjra pályázott hallgatók névsorát, valamint az összegeket. Elmondja,
hogy 5 hallgató segített a karon megrendezett konferencián, ezenkívül az ELTE-feszten
hostessként számos hallgató vett részt, ők 1000 Ft-os órabérben lesznek kifizetve attól függően,
hogy ki hány órát dolgozott. Ismerteti a HÖK-ös tisztségviselők október havi ösztöndíját,
melyek összegei a beszámolókban leírt elvégzett feladatoktól függően változik. Tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy lezajlott a szociális ösztöndíj pályázatok bírálása, a bíráló személyek
ösztöndíját a bírált pályázatok száma alapján számolták ki.
A 2019-2020-as tanév 1.félév novemberére vonatkozó utalási listát a KÖB tagok
2 igen, 0 nem arányban elfogadták.

2. Egyéb
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Monoki Fanni (Szociális bizottsági elnök): elmondja, hogy a tanulmányi ösztöndíjra még
bőven hagyott keretet arra az esetre, ha lennének olyan hallgatók, akik jogosultak rá, azonban
mégsem kapták meg. Elmondja, hogy van 1 olyan hallgató, akinek rossz kreditindex szerepelt
a Neptunban, azonban a valós kreditindex alapján jogosult a tanulmányi ösztöndíjra.

Monoki Fanni 16 óra 25 perckor lezárja az ülést.

Kup Katica Anna

Kerekes Petra

Hallgatói Önkormányzat Ügyvivő Elnöke

Jegyzőkönyvvezető

Hajdu Zsófia
Ellenőrző Bizottság tagja
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