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Elkészítettem a január havi egyszeri közéleti ösztöndíjakhoz, valamint tudományos
ösztöndíjakhoz kapcsolódó utalási listákat, illetve a róluk szóló nyilatkozatot. A KÖB
levélszavazás formájában döntött az utalási listákról.
Részt vettem a kari elnökségi üléseken.
A pedagógus szakszervezet néhány tagja ellátogatott hozzánk egy kötetlen online találkozó
erejéig, melynek keretében beszéltünk a pedagógusérdekképviseletről, illetve kijelöltünk egy
távolabbi célt is, a közeljövőben a hallgatósággal közös online meeting megvalósítását,
ugyanebben a témában.
A SZÖB és EHSZÖB ülésein részt vettem, és igyekeztem konstruktívan megnyilvánulni a
felmerülő problémák kapcsán. A megbeszélést igénylő kérvények esetében segítettem és
segítséget kértem más karok szociális ügyekért felelős elnökeitől.
A következő félévre vonatkozó új ösztöndíjak lehetőségeit felmértük az EHÖK
pályázatokért felelős alelökével, valamint az EHÖK ellenőrző bizottságának elnökével, és
kijelöltük az ISZTK keret lehetséges felhasználásának módját ezen a téren, összehangolva az
EHÖK pályázati lehetőségeivel, hiszen fontos, hogy ne hozzunk létre azonos tevékenységre
ösztöndíjat.
A hónap elején a többi szociális tisztségviselővel és az EHÖK szociális alelnökével
átnéztük a rendkívüli- és rendszeres szociális támogatás, valamint az alaptámogatás pályázati
kiírásait, és módosításokat eszközöltünk bennük az előző féléves pályázási időszak
tanulságianak megfelelően. A pályázati kiírás „igazságosabbá tételéhez” magam is
igyekeztem hozzájárulni néhány javaslat megfogalmazásával, melyeket a kari szociális
bizottsággal fogalmaztunk meg még az előző pályázási időszak lezártakor.
A bírálói rendszer átalakulása a kari szociális bizottság bírálói szándékkal rendelkező
tagjait és engem is érint. A pályázatok bírálásához szükséges bírálói vizsga sikeres
abszolválásához a segédanyagokat továbbítottam a (leendő) bírálók számára, kérdés esetén
pedig a rendelkezésükre álltam.
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Fogadóóráimat továbbra is megtartom, és a hallgatók leveleire, felmerülő kérdéseire
készséggel válaszolok, legyen az a rendkívüli- vagy rendszeres szociális támogatásokkal,
vagy az utalások menetével kapcsolatos.

Budapest, 2021. január 5.

Monoki Fanni
szociális bizottsági elnök
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