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Monoki Fanni
szociális alelnök
Elkészítettem a május havi szakmai, tudományos-és egyszeri közéleti ösztöndíjakhoz
kapcsolódó utalási listákat, illetve a róluk szóló határozatokat. Az április 24-i EHSZÖB ülést
követően, -melyen személyesen sajnos nem tudtam részt venni-, értesítettem a BGGyK
rendkívüli szociális támogatást megpályázó hallgatóit az Egyetemi Hallgatói Szociális és
Ösztöndíjbizottság által ítélt döntésről.

Április 3
Részt vettem a Kari Tanács ülésén. Ennek keretein belül szavaztam a Szervezeti és
Működési Szabályzat 2. számú mellékletének módosításáról, mely a kari
habitusvizsgálat/docensi pályázat értékelési szempontjaira vonatkozott.

Április 4
A tanulmányi alelnökkel, Király Petrával, illetve valószínűsíthető utódjával, Sólyom
Annával együtt képzést tartottam a 2019/20-as tanév leendő szeniorjainak a szociális
alelnököt és a tanulmányi alelnököt érintő feladatokról azon célból, hogy a következő
tanév gólyáit a felmerülő kérdések esetén a HÖK megfelelő tisztségviselőjéhez irányítsák,
esetleg maguk is képesek legyenek megválaszolni egy-egy kérdést.

Április 16
A Szociális és Ösztöndíj Bizottság ülésén áttekintettük a hallgatók rendkívüli szociális
kérvényeit, és szavaztunk róluk.

Április 17
Az április 16-án tartott Kari Ösztöndíj Bizottság ülése határozatképtelenség miatt elmaradt,
így levélszavazást írtam ki a május havi tervezett szakmai, tudományos-és egyszeri
közéleti ösztöndíjakról, melyeket a bizottság levélszavazás formájában támogatott. A Kari
Ösztöndíj Bizottság döntését követően a megszavazott utalási listákat és a róluk szóló
határozatokat továbbítottam a Tanulmányi Hivatal részére.

Április 30
Üzenetben egyeztettem a Szociális és Ösztöndíj Bizottság tagjaival egy BGGyK-s hallgató,
Csuka Ivett rendszeres szociális támogatására vonatkozó fellebbezésével kapcsolatban.
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Elnökségi ülésen is részt vettem, mely az általános megbeszélni valókon kívül a 2019/20as tanév gólyatáborának kérdéskörét is körbejárta. Szó volt még a nemrég megtartott kari
rendezvényről, a Puncsról, illetve próbáltunk ötletekkel előállni, hogy a jövőben hogyan
tudnánk ezt és a többi kari rendezvényt népszerűsíteni a hallgatók körében.

Mindezek mellett rendszeresen tartom a kapcsolatot az ELTE HÖK szociális alelnökével,
az ELTE HÖK Szociális és Ösztöndíjbizottságával és a BGGyK HÖK korábbi szociális
alelnökével, Csajkás Eszterrel is.
Fogadóóráimat keddenként 13:00-15:00-ig megtartom és a hallgatók leveleire, felmerülő
kérdéseire készséggel válaszolok.

Budapest, 2019. 04. 30.

Monoki Fanni
Szociális alelnök
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