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

Küldöttgyűlési Ülés
ELTE BGGyK HÖK
1097 Budapest, Ecseri út 3. A/51-es terem
2016. szeptember 22. 19:00
Jelenlévők: 12 fő
Mandátummal rendelkezik: 7 fő
Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Csinyi Zsófia, Rácz Renáta, Molnár Erzsébet
Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyvvezető: Molnár Erzsébet
Sztrecsko Boglárka az ülést 19:06 perckor megnyitja.
A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet az elnökség egyhangúlag elfogad.
Napirend:
1. Elnökség beszámolója
2. Ellenőrző Bizottság beszámolója
3. 2016-os év költségvetés-tervezet elfogadása
4. Határozat a tisztségviselők havi közéleti ösztöndíjairól
5. BGGyK Alapszabály módosítás
6. Egyebek

1. Elnökség beszámolója
Sztrecsko Boglárka: A tanulmányi alelnök, a szociális alelnök, a sport- és rendezvény
és a kommunikációs referens kimentésüket kérték a küldöttgyűlési ülés alól. A beszámolókról
így lesz szavazás.
Az elnök kiegészíti a beszámolóját: 2016. szeptember 16-án ELTE HÖK
Küldöttgyűlési Ülést tartott. Az ÁJK módosított Alapszabályt és a Kabinet beszámolóját
fogadták el. Hétfőn nem tudott részt venni a Dékáni Tanácson, viszont délután az ELTE HÖK
elnökség három tagjával és egy kabineti taggal – a tanulmányi alelnökkel tartottak egy közös
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megbeszélést, mivel minden elnökségi tagnak van egy saját projektje. Összesen három fut
majd. Az elnök az OHV projektben szerepel. Hosszú távú cél, hogy nyilvános legyen az
OHV. Eddig nem volt az, mert a vizsgaidőszaki kitöltés miatt nem megfelelően értékelik a
hallgatók az oktatók munkáját, illetve magát a kurzust. Reformokat szeretne ezzel
kapcsolatban a HÖK. Teljesen új kérdéssort készítettek, amiben még lehet, hogy lesznek
módosítások. Cél, hogy egyszerűbb, tömörebb, valid és releváns legyen, ne legyen minden
kurzushoz sok kérdés. Egész évben futó projektje az elnöknek. Következő félévben a
nyilvánosság kérdésére térnek majd át.
A Bárczium megrendelő lett leadva.
Kari tanács volt szerdán: szombathelyi integrációval kapcsolatos kérdésben volt döntés, ezt
még a Szenátus is megbeszéli, de elkezdődött a szombathelyi egyetem integrálása az ELTEhez. Ez négy kart érint: TTK-t, PPK-t, BTK-t és az IK-t. Elnökségi ülési is volt tegnap, illetve
Iskolaszövetkezetes Közgyűlést is tartottak, ahol Iskolaszövetkezet Alapszabálya lett
módosítva és elfogadva. Szükséges volt, mert elavultak voltak már az információk, illetve
több probléma merült fel, ami most megoldódni látszik. Lesz még egy közgyűlése, ahol
igazgatósági tagokat választanak. Elnökségi volt a közgyűlés után, ahol OHV projektről
beszéltek, Elnök úr tartott beszámolót, személyi változások történtek az egyetemi vezetésnél,
új osztályvezető van a Szolgáltatói Központnál, e mellett az informatikai közbeszerzésről
esett szó. Három új számítógépet rendelt a kari HÖK, hallgatózóban is lesznek újak és több
gép. Szavazás a beszámolóról. Mindenki elfogadta.
Szociális alelnök (Földi Alexandra) kiegészítése: Szociális Ösztöndíj Bizottsági ülés
volt hétfőn, ahol az összes kari rendkívüli szociális támogatást elbírálták, amik beérkeztek,
rendszeres szociális támogatás pályázat során felmerülő problémákról beszéltek. Szavazás a
beszámolóról. Mindenki elfogadta.
Tanulmányi alelnök nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját. Szavazás a
beszámolóról. Mindenki elfogadta.
Kommunikációs referens nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját. Szavazás a
beszámolóról. Mindenki elfogadta.
Rendezvényekért felelős referens nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját. Szavazás a
beszámolóról. Mindenki elfogadta.
Menyhárt Barbara: Kari tanácson részt vett tegnap, de ezt Sztrecsko Boglárka
összefoglalta már. Szavazás a beszámolóról. Mindenki elfogadta.
Gál Flóra: Katona Vandával, az Erasmus koordinátorral beszélt és megjelent az ELTE
honlapján egy kredit mobilitási program, amivel ki lehet jutni Izraelbe gyógypedagógiai
2

programra. Még nincs fent a kari, illetve a HÖK-ös honlapon, de hétvége folyamán fent lesz.
Szavazás a beszámolóról. Mindenki elfogadta.
Kiss Brigitta: EHÖK Küldöttgyűlési ülésen részt vett, múlt pénteken, amiről már
Sztrecsko Boglárka beszámolt. A héten még folytatódik a tanszergyűjtés. Szavazás a
beszámolóról. Mindenki elfogadta.
Pogácsás Nóra: Hétfőn leadva a megrendelő lap, kedden meg volt a lapzárta.
Szavazás a beszámolóról. Mindenki elfogadta.
2. Ellenőrző Bizottság beszámolója
Csinyi Zsófia: Nem volt probléma a Hallgatói Önkormányzat működésében, az
Ellenőrző Bizottság folyamatosan részt vesz az Elnökségi Üléseken, az elkészített
jegyzőkönyvek pedig megtalálhatóak a kar honlapján.
3. 2016-os év költségvetés-tervezet elfogadása
Sztrecsko Boglárka tájékoztatta a Küldöttgyűlést a költségvetési tervezetről. Ezt a
Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.
4. Határozat a tisztségviselők havi közéleti ösztöndíjairól
Sztrecsko Boglárka: A tisztségviselőknél A, B és C kategória lenne a közéleti
ösztöndíjak kifizetésénél. Az alelnököknél ugyanaz marad, mint eddig, a referenseknél van
változás. B kategória a jelenlegi összeg. Minden hónapban az elnökség tárgyalná az ülésen,
értékelné az elmúlt hónapot beszámolók alapján. Ez után ajánlást tenne a Küldöttgyűlésnek. B
kategória járna, ha az elmúlt hónapban mindent teljesít. A kategória, ha valami többet tesz
hozzá. C kategória pedig, ha nem csinálja meg az alap feladatait sem. Következő pontunk
tartalmazza az Alapszabály módosítást, amely szükséges ehhez, levélszavazás lenne a
kategóriákról. Októbertől lépne érvénybe. Az Elnök kiküldi a levélszavazást a Küldöttgyűlési
tagoknak, hogy melyik kategóriát javasolta az Elnökség, ha nem értenek egyet a tagok, akkor
válaszban megírnák, hogy melyiket javasolják helyette. Összesítés után kapná meg a
megszavazott összeget. Kommunikációs referensnél változna az alap összeg, mert a legtöbbet
és legtöbbször dolgozik, így az alapkategóriás összegét növelné az Elnökség. Az Ellenőrző
Bizottságot és az Elnököt nem érinti. Seniorkoordinátornál és a Bárczium főszerkesztőnél is
változna az alapösszeg. A Seniorkoordinátor egész nyáron dolgozik, de nála is vannak
hónapok, amikor nincs annyi munkája. Ugyanez érvényes a főszerkesztőre is. Szavazás a
határozatról. Mindenki elfogadta.
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Négyesi Nikolett: Javasolja a próbaidőt.
Sztrecsko Boglárka: Elfogadja. Ha nem működik, akkor az előző módszer tér vissza.
A Küldöttgyűlési tagok javasolnak kategóriát és amelyikből több lesz, azt az összeget kapja
meg a tisztségviselő. Az Elnökség csak egy javaslatot tesz ezzel kapcsolatban.
Csernus Édua: Fontosnak tartja, hogy ki mennyire bírja elviselni a kritikát. Felvetette,
hogy egy Küldöttgyűlési tag nem lát bele teljesen egy tisztségviselő feladatkörébe.
Sztrecsko Boglárka: Ezért vannak a beszámolók, azok alapján el lehet dönteni a
kategóriákat, illetve ezért tesz javaslatot az Elnökség, hogy minél inkább belelásson a
Küldöttgyűlés a munkákba.
5. BGGyK Alapszabály módosítás
Sztrecsko Boglárka: Az Alapszabályhoz két új bekezdést tett az Elnökség hozzá, ami a
levélszavazást érinti, mert eddig nem volt ilyenre lehetőség. Minden tag egyszer szavazhat,
ennél több érvénytelen. Határozathozatal tárgyát az elnök ismerteti a Küldöttgyűléssel. Nem
lehet kevesebb, mint három nap és több mint öt nap a szavazásra szánt idő. Egyeztetett Sujtó
Attila ELTE HÖK Elnökkel, illetve dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltánnal, aki a hallgatói ügyek
rektori biztosa.
Boronyák Ilona Zsófia: Titkos vagy nyílt szavazás lenne?
Sztrecsko Boglárka: Személyi kérdésben mindenképp titkos. Személyi kérdésben nem
lehet nyíltan szavazni. Levélszavazás nem lehet az Alapszabály módosításról, személyi
kérdésben és költségvetésről. Illetve ez lenne a célja, hogy a beszámolókat elfogadja a
Küldöttgyűlés, ez alapján kapjanak a tisztségviselők Közéleti Ösztöndíjat és, hogy aktívabb
legyen a HÖK.
Boronyák Ilona Zsófia: Támogatja ezt az ötletet.
Sztrecsko Boglárka: Szavazás a módosításról. Mindenki elfogadta.

6. Egyebek
Sztrecsko Boglárka: A Bárczi honlapja már a teszt oldalon fut, de van tartalom, ami
még hiányzik róla. Olyan lesz, mint az ELTE honlapja, csak bordóban. Tanszergyűjtés vége
26-a dél, még lehet hozni tanszert. A honlapon még nincsenek fent a jegyzőkönyvek és
beszámolók, de folyamatban van.
A Gazdasági Alelnök tisztségre még a hónapban lesz kiírva pályázat. Kell addig is egy
határozat, aki ellátja a tisztséget. Ezt az Elnök látja el jelenleg, de kell egy határozat erről. Ez
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nem ütközik Alapszabályba, a havi közéleti ösztöndíjat így ő kapná meg, amíg nincs ember.
Ezen a napon hozott a Küldöttgyűlés egy határozatot. A határozat szövege a következő:
„Sztrecsko Boglárka, az ELTE BGGyK HÖK elnöke javaslatot teszek a megüresedett
gazdasági alelnöki tisztség feladatköreinek ellátására. Mivel jelenleg a tisztség betöltetlen, a
Hallgatói Önkormányzat elnöke felel a tisztséghez tartozó feladatok végrehajtásáért, aki
mindezért havonta 37.000 Ft közéleti ösztöndíjban részesül. A Küldöttgyűlés ezt azzal a
feltétellel támogatja, hogy még szeptember hónapban kiírásra kerül a tisztség betöltésére
irányuló pályázat. Amennyiben nem érkezik be pályázat, úgy továbbra is az elnök feladata
ellátni a pozícióhoz tartozó teendőket.”
Szavazás a határozatról. Egy tartózkodással el lett fogadva.
Gál Flóra: Erasmusra még egy hétig lehet pályázni.

Sztrecsko Boglárka az ülést 19:44 perckor lezárja.
Jegyzőkönyv hitelesítés:

BGGyK HÖK elnök

EB elnök

Jegyzőkönyvvezető
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