EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR
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HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

Küldöttgyűlési ülés
ELTE BGGyK HÖK
1097 Budapest, Ecseri út 3. A/61 Hallgatói iroda
2017. február 21. 11:15
Jelenlévők: 8 fő
Mandátummal rendelkezik: 7 fő
Az EB képviseletében: Molnár Erzsébet
Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyvvezető: Molnár Erzsébet
Sztrecsko Boglárka az ülést 11:15 perckor megnyitja.
A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet az elnökség egyhangúlag elfogad.
Napirend:
1. Senior koordinátor választás – beszámoló
2. Egyebek
1. Senior koordinátor választás – beszámoló
Sztrecsko Boglárka: tájékoztatja a küldöttgyűlési tagokat az új senior koordinátor
megválasztásáról. Két fő pályázta meg a tisztséget: Porkoláb Eszter és Csizmadia Kata. Az
Elnökség tagjai választottak titkos szavazással. Nyolcan voltak jelen mandátummal. Az első
körben döntetlen lett az eredmény. Elnökségi Üléseken jelen vannak az állandó meghívottak,
az ő véleményük is ki lett kérve. Erről született egy határozat, hogy ők is szavazhatna ilyen
esetekben. Így nyert a szavazáson Porkoláb Eszter. Nem tartalmaz az ilyen helyzetekről
semmit az Alapszabály. Sztrecsko Boglárka megkérdezi a küldöttgyűlési tagokat, hogy van-e
bárkinek kételye ezzel kapcsolatban. Nem jelentkezett senki.
Erről készült határozat: Mivel döntetlen lett az első kör, az elnökség titkos szavazással
szeretné eldönteni, hogy ki tölti be a tisztséget, ezért azt a határozatot hozza, miszerint az
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elnökség állandó meghívottjai is részt vesznek a szavazáson, kivéve a szavazatszámláló
bizottságot.
Amennyiben ezt tudja a Küldöttgyűlés támogatni, kérem szavazzon.
Egyhangúlag el lett foglalva.
2. Egyebek
Sztrecsko Boglárka: megköszöni a küldöttgyűlési tagoknak a levélszavazáson való
részvételt. Tavaszi választásokra a pályázatok március első hétfőjén kerülnek kiírásra.
Sztrecsko Boglárka az ülést 11:29 perckor lezárja.
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