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HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

Küldöttgyűlési ülés
Az ELTE BGGyK HÖK
1097 Budapest, Ecseri út 3. A/18
2016. február 1. 17:00
Jelenlévők: 20 fő
Mandátummal rendelkezik: 8 fő
Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Zatykó Nóra
Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyvvezető: Margitai Anna
A napirend előzetesen kiküldésre került.
Előzetesen kiküldött napirend:
1) Elnökség beszámolója
2) Ellenőrző Bizottság beszámolója
3) Szakterületi Bizottságok ügyrendjének elfogadása
4) ELTE HÖK Küldöttgyűlési póttag választás
5) Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása
6) ELTE BGGyK HÖK Alapszabály módosítás
7) Egyebek
Sztrecsko Boglárka 17:01-kor megnyitja az ülést. Sztrecsko Boglárka jegyzőkönyvvezetőnek
Margitai Annát jelöli, aki ezt a jelölést elfogadja. A jegyzőkönyvvezető jelölését a
küldöttgyűlési tagok egyhangúlag elfogadták.
Sztrecsko Boglárka szavazatszámláló bizottságba Ballai Violát és Román Rékát és Zatykó
Nórát jelöli, akik ezt a jelölést elfogadták. A szavazatszámláló bizottságba való jelölését a
küldöttgyűlési tagok egyhangúlag elfogadták.
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Zatykó Nóra a napirend módosítását javasolja, az ELTE BGGyK HÖK Alapszabály
módosítását a 4. napirendi pontnak javasolja, így ennek megfelelően változna a további
napirendi pontok sorrendezése. Az új napirendi pontokat egyhangúlag elfogadjál a
küldöttgyűlési tagok.

Elfogadott napirend:
1) Elnökség beszámolója
2) Ellenőrző Bizottság beszámolója
3) Szakterületi Bizottságok ügyrendjének elfogadása
4) ELTE BGGyK HÖK Alapszabály módosítás
5) ELTE HÖK Küldöttgyűlési póttag választás
6) Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása
7) Egyebek
1. Elnökség beszámolója
Az Elnökség tagjainak lehetőségük nyílik szóban kiegészíteni az írásban előre elküldött
beszámolójukat.
Sztrecsko Boglárka a Kommunikációs referensi beszámolóját nem kívánja kiegészíteni, de az
elnöki beszámolóját igen. Sztrecsko Boglárka elmondja, hogy részt vett a Dékáni Tanácson,
illetve az ELTE HÖK Elnökségi ülésén. Az órarendütközésekkel kapcsolatban továbbra is
folynak az egyeztetések. A Hallgatózó végleg átköltözött az A/7-es terembe és már
használható. Sztrecsko Boglárka elmondja, hogy részt vett a kari nyílt napon és a rendezvény
sikeres volt.
Tóth Emese annyiban egészíti ki beszámolóját, hogy részt vett a kari nyílt napon és az
Educatio rendezvényen, illetve a mai napon az EHSZÖB ülésen is.
Székely Dóra annyiban egészíti ki beszámolóját, hogy részt vett a kari nyílt napon, illetve az
ELTE HÖK Gazdasági alelnökével folyamatosan tartja a kapcsolatot.
Schindler Petra előzetesen a kimentését kérte, de azzal egészítené ki beszámolóját, hogy részt
vett a HÖOK vezetőképzőn, a kari nyílt napon és az Educatio rendezvényén is, utóbbin
szervező feladatokat is ellátott, valamint vizsgakisokost készített a hallgatók számára, amelyet
az online felületen ki is küldött a hallgatóknak.
Hunya Gréta annyiban kívánja kiegészíteni a beszámolóját, hogy részt vett az Educatio
rendezvényén és a kari nyílt napon.
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Kiss Brigitta annyiban egészíti ki beszámolóját, hogy részt vett az Educatio rendezvényén és a
kari nyílt napon, valamint a mai napon a bizottsága számára csapatépítést tartott.
Fazekas Bianka annyiban egészíti ki beszámolóját, hogy részt vett az Educatio rendezvényén
és a kari nyílt napon.
Herpai Júlia annyiban egészítené ki a Sport- és rendezvényszervező referensi beszámolóját,
hogy részt vett az Educatio rendezvényén és a kari nyílt napon, míg a Senior koordinátori
beszámolóját annyival, hogy a múlt héten megtartotta az éves értékelést a seniorok számára.
Horváth Eszter előzetesen kimentését kérte és nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját.
Pogácsás Nóra előzetes kimentését kérte és annyiban kívánja kiegészíteni a beszámolóját,
hogy ma kapott arról visszajelzést, hogy elindulhat a Bárczium rendelése.
Margitai Anna annyiban egészítené ki beszámolóját, hogy részt vett a kari nyílt napon.
A Küldöttgyűlés tagjai nem intéznek kérdéseket az elmúlt időszakban végzett munkájukról
beszámoló elnökségi tagok felé.
A Küldöttgyűlés külön-külön szavaz minden tisztségviselő beszámolójáról:
Sztrecsko Boglárka Kommunikációs referensi beszámolóját 7 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadják.
Sztrecsko Boglárka Elnöki beszámolóját 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással
elfogadják.
Tóth Emese beszámolóját egyhangúlag elfogadják.
Székely Dóra beszámolóját egyhangúlag elfogadják.
Schindler Petra beszámolóját egyhangúlag elfogadják.
Hunya Gréta beszámolóját egyhangúlag elfogadják.
Kiss Brigitta beszámolóját egyhangúlag elfogadják.
Fazekas Bianka beszámolóját 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással
elfogadják.
Herpai Júlia Sport- és rendezvényszervező referensi beszámolóját egyhangúlag
elfogadják.
Herpai Júlia Senior koordinátori beszámolóját egyhangúlag elfogadják.
Horváth Eszter beszámolóját egyhangúlag elfogadják.
Pogácsás Nóra beszámolóját egyhangúlag elfogadják.
Margitai Anna beszámolóját egyhangúlag elfogadják
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2. Ellenőrző Bizottság beszámolója
A bizottság hiánytalanul képviselte magát az Elnökség ülésein és a további üléseken is. Az
ellenőrzése során mindent rendben találtak, hallgató panaszával nem kereste meg a
bizottságot. Mai hatállyal mind a három bizottsági tag lemond tanulmányi okok miatt, a
bizottság utánpótlásképzése rendben lezajlott az elmúlt időszakban.
3. Szakterületi bizottságok ügyrendje
Kiss Brigitta és Herpai Júlia nem szeretné kiegészíteni a bizottságuk ügyrendjét. A
Küldöttgyűlés tagjai nem intéznek kérdéseket a tisztségviselőkhöz. A Küldöttgyűlés különkülön szavaz a két bizottság ügyrendjéről:
A rendezvényszervező bizottság ügyrendjét egyhangúlag elfogadják.
Az esélyegyenlőségi bizottság ügyrendjét egyhangúlag elfogadják.
4. Alapszabály
Sztrecsko Boglárka ismerteti az Alapszabály módosításait és ennek okait. Az Alapszabály
módosítását egyhangúlag elfogadják a küldöttgyűlési tagok.
5. ELTE HÖK Póttagválasztás
Sztrecsko Boglárka elnöki tisztségéből adódóan ELTE HÖK Küldöttgyűlés tagja, ezért maga
helyett szükségszerűen kell választani az első számú ELTE HÖK Küldöttgyűlési póttagot.
Sztrecsko Boglárka Herpai Júliát jelöli, aki elfogadja a jelölést. Több jelölés nem történt.
A szavazás titkos szavazással történik.
Zatykó Nóra kiosztja a szavazólapokat. A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazást
követően összeszedik a szavazati lapokat és összesítik az eredményt.
Zatykó Nóra ismerteti az eredményt, miszerint a szavazás érvényes és eredményes volt:
Herpai Júliát a Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodással első számú ELTE HÖK
Küldöttgyűlési póttagnak választotta.
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6. Ellenőrző Bizottsági tagok választása
Sztrecsko Boglárka Rácz Renáta Erikát, Csinyi Zsófiát és Molnár Erzsébetet jelöli, akik
elfogadják a jelölést és nem tudnak összeférhetetlenségről. Egyéb jelölés nem érkezik be. A
jelöltek röviden bemutatkoznak. Zatykó Nóra elmondja, hogy a tisztségviselők megválasztása
pályázathoz kötött, de nem most ilyet nem írtak ki külön. Zatykó Nóra megkéri a
küldöttgyűlési tagokat, hogy szavazzanak arról, hogy ennek hiányában lehessek a jelöltetek
megválasztani. A kérést a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.
Zatykó Nóra kiosztja a szavazólapokat. A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazást
követően összeszedik a szavazati lapokat és összesítik az eredményt.
Zatykó Nóra ismerteti az eredményt, miszerint a szavazás érvényes és eredményes volt: Rácz
Renáta Erikát, Csinyi Zsófiát és Molnár Erzsébetet a Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0
tartózkodással az Ellenőrző Bizottság tagjainak válaszolta.

7. Egyebek
Sztrecsko Boglárka tájékoztatja a küldöttgyűlés tagokat arról, hogy tavasszal lesznek a
választások, mind a elnök választás és a küldöttgyűlési tagok megválasztása is.
A küldöttgyűlési tagok mandátuma egy évre szól, aki negyedéves, annak addig, ameddig az
illető abszolvál.
Sztrecsko Boglárka az ülést 17 óra 31 perckor lezárja.

BGGyK HÖK elnök

EB elnök

Jegyzőkönyvvezető
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