Emlékeztető
BMF-KOLL, 737, 2009.
A BMF Kollégium Kollégiumi Tanács
2009. június 24-i üléséről

Napirendi pontok:
1./ Kollégiumigazgatói tájékoztató, a tanév II. félévének történéseiről, valamint a
2009-es
év
első
felére
megfogalmazott
vezetői
célkitűzések
megvalósulásáról.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

2./ Tájékoztató a Kollégium 2009-es év I. félév gazdálkodásáról, beruházások
és fejlesztések alakulásáról, illetve pályázati tevékenységéről.
Előterjesztő: Visnyei László gazdasági vezető

3./ A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat elnökének tájékoztatója, a tanév II.
félévének történéseiről, valamint a 2009-es év első félév gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Andráskó Pál KollHÖK elnök,

4./ Tájékoztató a Tagkollégiumok 2008/2009-es tanév II. félév önkormányzati
munkájáról, valamint a tervezett szakmai- és szabadidős programok
megvalósulásáról.
Előterjesztő: TKollHÖK elnökök

5./ Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium PPP beruházás keretében történő
felújításának helyzetéről, a kapcsolódó aktuális feladatokról.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

6./ A Kollégiumi Tanács 2009/2010-es tanév I. félév munkatervének tervezete.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

7./ Egyebek.
Balogh József kollégiumigazgató köszönti a Kollégiumi Tanács tagjait az évzáró kollégiumi
tanácsülésen, megállapítja, hogy a Tanács határozatképes. Megkérdezi, hogy az előre
megküldött írásos anyagokhoz, napirendi pontokhoz van e valakinek kérdése, javaslata. A
Tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a napirendi pontokat.
A Kollégiumi Tanács üléséről hangfelvétel készült, mely jelen emlékeztetővel, és a jelenléti ívvel
együtt a Bánki Donát Kollégiumban (Podmaniczky u. 8.) hozzáférhető.

1. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A beszámolójában részletesen ismerteti a tanév második felében történt és az elkövetkezendő
első félév tervezett eseményeit, illetve a felvételivel kapcsolatos eredményekről beszél.
Megemlíti még, hogy a kollégiumokban elkezdődtek a felújítási munkálatok, van, ahol már
végeztek is a munkákkal.
Határozat: A tájékoztató anyagot, apróbb kiegészítésekkel együtt a tanács tagjai elfogadják.

2. Napirendi pont
Visnyei László gazdasági vezető
Kétoldalas írásos anyag került szétküldésre, az összegző táblázat és a pályázatokkal
kapcsolatos kimutatás. Kiegészítésképpen elmondja, hogy az OKA pályázati pénzek már
túlnyomórészt elköltésre kerültek. A gazdasági beszámolóval kapcsolatban megemlíti, hogy a
költségvetési kereteknél keretátcsoportosítások történtek, melynek oka, hogy a dologi keretből
lehessen finanszírozni a felújításokat. A Bánki Kollégiumnál és a Kiss Árpád Kollégiumnál kb.
2,5 millió Ft beruházás történt illetve várható, a Lébényi Pál Kollégiumnál pedig ez várhatóan
3,5 millió Ft körül lesz. Alapvetően az év elején eltervezettek szerint folyik a gazdálkodás a
tagkollégiumokban, lehetőségeinkhez képest a legszükségesebb dolgokat sikerült
megvalósítani.
Határozat: A tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a gazdálkodási beszámolót.

3. napirendi pont
Andráskó Pál KollHÖK elnök
Rendben lezajlottak a szokásos rendezvények a kollégiumokban, gazdálkodási szempontból
időarányosan jól állnak, a következő félévben bőven áll rendelkezésre igényelhető összeg, kéri,
hogy ezt a lehetőséget vegyék is igénybe a Tagkollégiumok. Végül megemlíti, hogy lemond a
megbízatásáról és utána a következő tanévben Pausits Péter látja el a KollHÖK elnöki
teendőket. Az írásos anyagot utólagosan megküldte a tanács tagjainak. Végezetül megköszöni
a Kollégiumi Tanács tagjainak a megbízatása alatt tanúsított támogatását és a munkájában való
együttműködést. A Kollégiumi Tanács nevében Kálmán Valéria tagkollégiumi igazgató fejezi ki
köszönetét Andráskó Pálnak, a Hotel@BMF Diákotthonban és a KollHÖK élén végzett
munkájáért.
Határozat: A beszámolót a tanács tagjai egyhangúlag elfogadják.

4. Napirendi pont
Nagy Ferenc Lébényi Pál Kollégium, a nyertes pályázatokról beszél, felújítást végeztek, a
programokról tájékoztat, többnyire kulturális események voltak.
Ragány Zoltán Bánki Donát Kollégium, nagyon jó részvétellel zajlott a „toprongy parti”, foci
bajnokság zajlott, színház, kiállítás látogatás volt, kirándulni voltak, részt vettek a FEKOSZ
Sportkupán, póker bajnokság került megrendezésre.
Andráskó Pál, Kálmán Valéria Hotel@BMF, színházlátogatás, kirándulások voltak, a
pókerbajnokságon vettek részt. Sportrendezvények, voltak. Kiemelik Novák János
közösségformáló és kulturális programokat szervező szerepét.
Szabóné Csík Erzsébet Kiss Árpád Kollégium, pályázatokat adtak be, működnek a körök a
kollégiumban, nagyon aktív részvétellel, korrepetálási lehetőségek vannak. Nagy sikere volt a
szakmai rendezvénynek, a szeptembertől tervezett eseményekről is beszél. Megállapítható,
hogy rendkívül tartalmas és mozgalmas élet zajlik a Kiss Árpád Kollégiumban.
A hiányzó kollégiumi képviselők utólag pótolni fogják a beszámolók készítését.
Határozat: A tájékoztató jellegű napirendi pontot a Tanács tagjai tudomásul vették.
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5. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Elsőként kiosztásra kerül a Statisztikai Hivatal jóváhagyó levele, mely lehetőséget teremtett
végre arra, hogy a szerződések aláírásra kerüljenek. Jelenleg a legfontosabb feladat, hogy a
HÉROSZ szerezzen banki támogatást, ha ez sikerül július 31-ig, akkor remélhetőleg
elkezdődnek a munkálatok, és előre láthatólag 2010. szeptemberében indulhat a Kandó
Kollégium üzemelése, reméljük ez így is lesz.
Határozat: A tájékoztató jellegű napirendi pontot a Tanács tagjai tudomásul vették.

6. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Kollégiumi Tanács előzetes munkatervét befolyásolni fogja a Szenátus működése, illetve
tervei, mely szerint lehetnek változások, kérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye.
Határozat: A Tanács egyhangúlag elfogadja a tervezetet.

7. Egyebek
Egyebekben a felvételi eljárás során felmerülő kérdésekről beszélnek, adatokat egyeztetnek.
Balogh József végezetül megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

Budapest, 2009. július 7.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató
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