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Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Zatykó Nóra, Hegedüs Huba
Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyvvezető: Hegedüs Huba
A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadott.
Márkus Mariann javaslatára egy újabb napirendi ponttal egészült ki a program, melyben az
ösztöndíjakról, illetve ezek tervezett változtatásairól volt szó. A napirend módosítását a
Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatta.
Módosított Napirend:
1. Alapszabály módosítások
2. Ösztöndíjak
3. Egyebek
1. Alapszabály módosítások
Márkus Mariann tájékoztatója az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatok Alapszabály
módosításáról, melyben megindokolja az eszközölt változtatásokat. Zatykó Nóra, az
Ellenőrző Bizottság elnöke ismerteti az új Alapszabály tervezetét. A tervezet újításait
a KGY tagok korrektúrával jelölve tekinthetik meg a kivetítőn. A kiemelt módosítások
elsősorban a Küldöttgyűlés tagjaival és a választókörzetekkel kapcsolatosak. A
továbbképzésben részt vevő kari hallgatókat a korábbi bb) csoportból a bc)-be, míg a
gyógypedagógus szakvizsgát tevő hallgatókat a mesterképzéses hallgatók körzetébe
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sorolja a tervezet. Ezek a változások a hallgatók létszámára való tekintettel történtek,
mely elsősorban a hallgatók arányos eloszlását hivatott biztosítani. A tervezet
magában foglalja az elektronikus választást is, mint az egyetemi HÖK reform egyik
újítását. Amennyiben a választó felület nem üzemel, illetve műszaki hibák lépnek fel,
abban az esetben a hagyományos, papír alapú választás eszközölhető. A Küldöttgyűlés
ülése zárttá tehető, amennyiben az ilyen jellegű indítványt a küldöttek minimum 2/3
arányban támogatják. Ugyancsak a támogatások 2/3 arányban határozza meg azt, hogy
meghívott előadó is jelen lehessen az ülésen.
Amennyiben a kari Hallgatói Önkormányzat elnöke akadályoztatott, valamilyen okból
kifolyólag nem tud jelen lenni a Küldöttgyűlés ülésén, abban az esetben a
Küldöttgyűlés egy levezető elnököt nevezhet ki az ülés levezetésére. A levezető
elnököt minden, az ülés vezetéséhez kapcsolódó eljárási jog megilleti, ennek
megfelelően jogában áll az ülést megnyitni és lezárni; napirendi pontokat megnyitni és
lezárni; szót adni vagy az aktuális napirendi pont alapján irreleváns tartalom vagy az
Egyetem szellemiségével össze nem egyeztethető magatartás okán szót megvonni;
jegyzőkönyvvezetőt

jelölni;

mandátumellenőrzést

kérni;

a

szavazatszámláló

bizottságba tagokat felkérni; szünetet elrendelni, valamint szavazásra határozati
javaslatot tenni.
A következő nagyobb részegységben Zatykó Nóra a kari Hallgatói Önkormányzat
választott tisztségviselőire vonatkozó változásokat ismerteti a Küldöttgyűlés tagjaival.
A kari Hallgatói Önkormányzat választott tisztségviselője jogi összeférhetetlenség
miatt nem lehet tagja a Küldöttgyűlésnek. Amennyiben ilyen helyzetben az érintett
tisztségviselő 30 naptári napon belül nem mond le tisztségéről, abban az esetben a
küldöttgyűlési tagsága megmarad, azonban a kari Hallgatói Önkormányzatban elveszti
posztját. A kari Hallgatói Önkormányzat kollégiumi referense kizárólag kollégiumi
elhelyezésben

részesülő

hallgató

lehet,

ugyanis

a

Kollégiumi

Hallgatói

Önkormányzatnak is kizárólag az ebben részesülő hallgatók a tagjai. A
seniorkoordinátor ezentúl nem csupán a sport- és rendezvényszervező referenssel tart
kapcsolatot, hanem a kari Hallgatói Önkormányzat elnökségével kollektívan.
Márkus Mariann kiemeli, hogy az új Alapszabály tervezet jóval részletesebb,
szigorúbb, mint az előző, valamint köszönetét fejezi ki Szegedi Judit, valamint Zatykó
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Nóra felé, a tervezet elkészítésében vállalt munkájukért. A Küldöttgyűlés tagjaitól
hozzászólás, megjegyzés, észrevétel nem érkezik. A tájékoztatót követően az
Ellenőrző

Bizottság
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megtörténik

a
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küldöttgyűlési tagok szavaztatása. 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
Küldöttgyűlés
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elfogadja

a

kari

Hallgatói

Önkormányzat

új

Alapszabályát.
2. Ösztöndíjak
Márkus Mariann ismerteti a kari Hallgatói Önkormányzat tisztségviselőinek, valamint
az Ellenőrző Bizottság tagjainak ösztöndíjait érintő változtatási javaslatait. Elmondja
az EB ösztöndíjaival kapcsolatban, hogy a Választási Bizottság feladatkörét az EB
veszi át, így feladatkörük, illetve felelősségük, kiemelten az EB elnöknek,
hatványozódik. Ebből kifolyólag az ösztöndíjak mértékének növelését javasolja: az
EB elnök havi ösztöndíja 5000 forintról 20.000 forintra, az EB tagok ösztöndíja pedig
3000 forintról 5000 forintra növekedne. Az előterjesztéshez a küldöttgyűlési tagoknak
nincs észrevétele, sem megjegyzése. A küldöttek az indítványt 15 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadják.
Ezt követően Márkus Mariann a kari Hallgatói Önkormányzat választott
tisztségviselőinek teljesítménye alapján történő kiegészítésre vonatkozó közéleti
ösztöndíj tervezetét mutatja be a Küldöttgyűlés tagjainak. Az ösztöndíjat az elnökségi
tagok többletfeladat-vállalásával indokolja, valamint megjegyzi, hogy ez az ösztöndíj
nem egységes emelés lenne, hanem a havi ösztöndíj mellé hozzárendelve egy mozgó
bér beiktatásával oldaná meg, melyre a tisztségviselőknek pályázniuk kellene,
igazolva az elvégzett többletfeladatokat. A mozgó bér mértékét az Ellenőrző Bizottság
tagjainak esetében 5000-15.000 forintos intervallumban, míg az Elnökség tagjainál
5000-20.000 forintban határozná meg. Az előterjesztéshez a küldöttgyűlési tagoknak
nincs észrevétele, sem megjegyzése. A küldöttek az indítványt 15 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadják. Az elfogadott előterjesztésről a Zatykó
Nóra által megfogalmazott határozat:
Kiemelkedő aktivitás havi bérezése
A havi közéleti ösztöndíj mellett az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjainak
lehetőségük van többletjuttatás igénylésére a feladat- és hatáskörükön kívül eső
elvégzett munka és kiemelkedő aktivitás fejében.
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a. Az elnökségi tagok kiemelkedő aktivitásáért járó havi kiegészítő közéleti ösztöndíj
mértéke 5000 Ft-tól 20.000 Ft-ig terjedhet.
b. Az Ellenőrző Bizottság testületének kiemelkedő aktivitásáért járó havi kiegészítő
közéleti ösztöndíj mértéke 5000 Ft-tól 15.000 Ft-ig terjedhet.
A kiemelkedő aktivitás havi díjazásáról a Küldöttgyűlés határozata alapján az
Elnökség dönt havonta.

3. Egyebek
Márkus Mariann tájékoztatja a Küldöttgyűlés tagjait a Magyar Akkreditációs
Bizottság Látogató Bizottságának feladatairól, valamint a Karon végzett munkájuk
céljáról. Kiemeli, hogy az LB a hallgatókkal is szeretne találkozni, ezért felkéri a
Küldöttgyűlés tagjait ezen fórumon való megjelenésre, melynek részleteiről
elektronikus formában ígér tájékoztatást.
Márkus Mariann az ülést 18 óra 40 perckor lezárja.
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