Emlékeztető
OE-KOLL, 0435, 2010
Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2010. április 28-i üléséről
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléseiről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
2./ Az Egyetem és azon belül a Kollégium 2009. évi, a Szenátus által
jóváhagyott költségvetési beszámolója.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
3./ Az Egyetem és azon belül a Kollégium 2010. évi, a Szenátus által
jóváhagyott költségvetése, illetve annak Tagkollégiumi leosztása.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
4./ Tájékoztató a Bérleményi Tagkollégiumok felszereltségéről és működéséről,
valamint a személyi, illetve tárgyi feltételeiről.
Előterjesztő: Kollégiumi tanárok, TKollHÖK elnökök
5./ Tájékoztató a Kollégium Pedagógus Napi
elképzelések.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

ünnepségéről,

tervek

6./ Tájékoztató a Kollégiumi Tanács Vezető – Továbbképző táboráról (Zamárdi).
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
7./ Tájékoztató, a kollégiumi térítési,- és különeljárási díjak befizetésének
helyzetéről, a hallgatói nyilvántartásokról és statisztikai kimutatásokról.
Előterjesztő: Κémeri Μikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda
8./ Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégium PPP beruházás keretében történő
felújítás helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
9./ Egyebek.
Balogh József kollégiumigazgató köszönti a Kollégiumi Tanács tagjait és 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 a Bánki Donát Kollégiumban
(Podmaniczky u. 8.) hozzáférhető. A jelenléti ív szintén itt kerül lefűzésre az emlékeztetővel
együtt.
1. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Az utolsó Kollégiumi Tanács ülése óta két Szenátusi ülés volt megtartva, április 12.-én és április
19.-én. Az írásos anyagok ki lettek küldve a tanács tagjai részére, az emlékeztetővel együtt.
Összefoglalva elmondja, hogy a 12-i ülésen lett elfogadva az Egyetem 2009. évi költségvetési
beszámolója, a 19-i ülésen pedig, a 2010. évi költségvetés. Itt emeli ki, hogy mindenki számára
kiküldte a következő tanév két félévének az időbeosztását, ami később kerül majd a hallgatók
elé, melyen a vezetőség már láthatja a tervezett időpontokat. Kérdés esetén nagyon szívesen
válaszol.
Határozat: A tanács tagjai a tájékoztató napirendi pontban elhangzottakat tudomásul vették.
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2. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Az ide kapcsolódó írásos anyag egyike a költségvetési beszámoló részletes, gazdálkodó
egységekre bontott kimutatása, a másik pedig, a gazdasági főigazgatóhoz írt levél, mely
tartalmazza a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeit is. Elmondja, hogy a beszámolóban a
számviteli és költségvetési Osztállyal történő folyamatos évközi egyeztetések ellenére is érték
meglepetések, adódtak olyan adatok, melyek ismeretlennek tűntek a számukra, de végül is
sikerült rendezni azok eredetét, mindenképpen a pontosságra törekedve. A Kollégiumról készült
kimutatásban látható az is, hogy miből adódott a negatívum, mely a gazdasági főigazgatóhoz
küldött levélben is szerepelt. Részletesen ismerteti, miből tevődött össze ez az eltérés.
Egyetemi szinten az intézmény messze túlteljesítette a maradványképzési kötelezettségét, ma
a magyar felsőoktatásban szinte példa nélküli, hogy az Egyetemnek nincs kintlévősége,
tartozása, és teljesítette a kötelezettségét is.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tudomásul vette a napirendi pontban elhangzottakat.

3. napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Kollégium költségvetésének részletes levezetését a mellékelt táblázatok mutatják, a
megfelelő kiegészítésekkel és megjegyzésekkel együtt. A levélben szerepelnek a tervezett
fejlesztések, felújítások. Az Egyetem Szenátusa elfogadta a költségvetést.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tudomásul vette a Szenátus által jóváhagyott 2010. évi
költségvetést, és egyhangúlag elfogadja a Kollégium 2010. évi költségvetését.
4. Napirendi pont
Illés László TKollHÖK Elnök, Márton Áron Szakkollégium
Elmondja, hogy a Kollégiumot a Balassi Intézet üzemelteti, a karbantartásokat a gondnokság
intézi. Nyáron különböző felújításokat fognak végezni. Kisebb eszközöket tudnak biztosítani a
hallgatók részére. A szakkollégium különböző szolgáltatásait a hallgatók igénybe vehetik,
nyomtatás, internet, kábel tv. stb. Nemrég hoztak létre egy dohányzó helyiséget. A hallgatók a
jelenlegi körülményekkel nagyjából meg vannak elégedve, jól érzik magukat a Kollégiumban.
Sztancs András TKollHÖK Elnök, Terminus Hotel, Horváth Gábor nevelőtanár
A Medikatus Kft. üzemelteti az épületet, a karbantartásokat ők végzik. Több közösségi
helyiségük is van, melyeket ki is használnak. Ők is kialakítottak dohányzó helyiséget. Vannak
apróbb hiányosságok, a kéréseiket igyekeznek teljesíteni, a karbantartások folyamatosan
zajlanak. Az apróbb eszközök rendelkezésre állnak a hallgatók részére, valamint internet, kábel
tv. szolgáltatás, stb. A hallgatók megfogalmazhatják a kéréseiket, javaslataikat. Nagy
reményeket fűznek a következő tanévre beígért felújításokhoz, melyhez további praktikus
javaslatokat fogalmaztak meg.
Bozó Ferenc nevelőtanár, Nagytétényi úti Kollégium
Írásos anyagot nem küldtek ki, ezért szóban szeretne röviden beszámolni a személyi és tárgyi
feltételekről. A személyi feltételek a működéshez adottak, az ELTE biztosítja az Internet
szolgáltatást, büfét, van ping-pong terem, focipálya, uszoda igénybevételi lehetőség. Új
emeletes ágyakat kapnak, működik a hallgatói iroda, a kondi terem, a tanulószoba. Vásároltak
egy csocsó-asztalt is. Az alap szükségletek biztosítottak, az elégedettség jónak mondható.
Határozat: A Kollégiumi Tanács testülete tudomásul vette a tájékoztatót, és megállapítja, hogy
a hallgatók az adott területeken jól érzik magukat.
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5. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
2010. június 2-án kerül megrendezésre a kollégiumi pedagógus napi ünnepség, a program
tervezet ki lett küldve, kéri, hogy az időpont ismeretében lehetőleg tegyék szabaddá magukat a
kollégák, és minél többen vegyenek részt az ünnepségen. Röviden ismerteti a programot és a
meghívottak listáját.
Határozat: A Tanács tagjai tudomásul vették a tájékoztatót.

6. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A következő hagyományos esemény a Zamárdiban megrendezendő KOT Vezetőképző tábor,
mely 2010. június első hétvégéjén kerül lebonyolításra. Szeretné, ha minden meghívott részt
tudna venni az eseményen. Zajlik a szervezés, a program már ki lett küldve, várják a
visszajelzéseket.
Határozat: A Tanács tagjai tudomásul vették a tájékoztatót.

7. Napirendi pont
Κémeri Μikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda
Rendszeresen küldi a kollégák részére a tartozók listáját, kéri, hogy figyeljenek oda és szólítsák
fel azokat, akiknek lejárt tartozásuk van, mert nem fognak tudni emiatt vizsgára jelentkezni. A
tartozások kihatással vannak a kollégiumi felvételire is, mert akinek van, az első fokon el lesz
utasítva követelmény nem teljesítése miatt. A FIR és az Oktatási Hivatal részére megküldött
március 15-i statisztikai kimutatásokat a sok mellékelt anyag tartalmazza.
Határozat: A Tanács tagjai tudomásul vették a tájékoztatót.

8. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Kandó Kálmán Kollégium felújításával kapcsolatban a helyzet sajnos változatlan. A Hérosz
Zrt. továbbra is a hitel elbírálására vár. A Terminus Hotellel megkötésre került a következő
tanévre a szerződés. Várjuk, hogy valamilyen lépés történjen már ebben az ügyben.
Határozat: A Tanács tagjai tudomásul vették a tájékoztatót.

9. Egyebek
Balogh József kollégiumigazgató
Megtörtént a felvételi eljárás meghirdetése a következő tanévre. A Hallgatói Önkormányzattal
egyeztetve készült egy emlékeztető anyag, mely ki lett küldve a tagkollégiumok és a hallgatók
részére, hogy minél szélesebb körben legyen az hirdetve. A hallgatók NEPTUN-üzenet
formájában is tájékoztatva lettek erről.
A saját hallgatóink nyári kollégiumi elhelyezésével kapcsolatban elmondja, hogy a Hotel@BMF
Diákotthonban, illetve a Kiss Árpád Kollégiumban lesz számukra lehetőség. Az ezzel
kapcsolatos tájékoztató anyagok és hirdetmények szétküldésre kerültek.
Szabóné Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató
Tájékoztatást ad a kollégiumban lezajlott fegyelmi eljárásról, mely egy hallgató kizárását vonta
maga után.
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Kálmán Valéria tagkollégiumi igazgató
Ismerteti, hogy május 1-től nevelőtanárként tér vissza a Hotel@BMF Diákotthonba, elsőként
szobaellenőrzést fog tartani.
Boda Attila tagkollégiumi igazgató
Szeretnének egy összkollégiumi GPS-túrát szervezni Balatonszepezden az Egyetem üdülőjéből
kiindulva, melyről megkérdezi a jelenlévő hallgatói vezetők véleményét, mennyiben támogatják
ezt, ismerteti a tervezett programot.
Balogh József kollégiumigazgató
Nagyon örömtelinek tartja, hogy minden kollégiumban sok a rendezvény, amit viszont hiányol,
hogy az erről szóló tájékoztatók, cikkek és fényképek nem érkeznek meg hozzá. Ez azért gond,
mert, ha jönnének anyagok, akkor azokat lehetne a nyilvánosság felé publikálni a Honlapon,
illetve az Egyetemi Hírmondón keresztül. Kéri a Tagkollégiumok képviselőit, hogy
szíveskedjenek erre odafigyelni.
Végezetül igazgató úr megköszöni a részvételt, és a Tanács ülését bezárja.
Budapest, 2010. május 05.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató
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