Emlékeztető
OE-KOLL, 678, 2010.
Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2010. június 30-i üléséről
Napirendi pontok:
1./ Kollégiumigazgatói tájékoztató, a tanév II. félévének történéseiről, valamint a
2010-es év első felére megfogalmazott célkitűzések megvalósulásáról.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
2./ Tájékoztató a Kollégium 2010-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 2010-es év első félév gazdálkodásának
főbb keretszámairól.
Előterjesztő: Pausits Péter EHÖK kollégiumi Alelnök
4./ Tájékoztató a Tagkollégiumok II. féléves önkormányzati munkájáról, valamint
a tervezett szakmai,- és szabadidős programok megvalósulásáról.
Előterjesztő: TKollHÖK elnökök
5./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléséről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
6./ Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium PPP beruházás keretében történő
felújításának helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
7./ A Kollégiumi Tanács 2010/2011-es tanév I. félév munkatervének tervezete.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
8./ Tájékoztató, a kollégiumi térítési- és különeljárási díjtartozások helyzetéről, a
további szervezési kérdésekről, intézkedésekről.
Előterjesztő: Κémeri Μikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda
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
A szétküldött írásos anyagban, időrendben össze van foglalva az elmúlt időszak történései,
kiemelve a felvételi eljárás adatait, illetve az elkövetkező időszak várható történései. Kérdezi,
hogy van- e kérdése valakinek ezzel kapcsolatban.
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A felvételi eljárás adatait ismerteti, összkollégiumi szinten, majd az Egyetemet érintő, a
kormány által hozott megszorítási intézkedésekről beszél.
Határozat: Egyhangúlag elfogadják a tájékoztató jellegű vezetői beszámolót.

2. Napirendi pont
Visnyei László gazdasági vezető
A napirendi ponttal kapcsolatban ki lett küldve egy összefoglaló táblázat a kollégiumok
adataival, illetve a pályázatokról készült anyag, valamint a bérleményekről szóló beruházások,
fejlesztések adatai. Ismerteti, hogy hogyan kell értelmezni a táblázat adatait, elmondja, hogy
nem tartalmaz maradványokat, a dologi kereteknél a tavaly decemberi adatok szerepelnek, az
idei adatok külön vannak feltüntetve. Elkészítette külön tagkollégiumonként a költéseket, ez
tartalmazza a pillanatnyi helyzetet. A pályázati pénzek fel lettek használva, költhető még a Pro
Renovanda pályázattal elnyert összeg. A kérdésekre szívesen válaszol.
Határozat: A tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a gazdasági beszámolót.

3. napirendi pont
Pausits Péter EHÖK kollégiumi alelnök
Írásos anyagként a keretszámokról érkezett egy rövid levezetés, melyen a bevételek és
kiadások összegei láthatók. Elmondja, hogy kollégiumi gólyatáborokat terveznek. A
kimutatáshoz nem kíván többet hozzáfűzni. A felmerülő kérdésekre válaszol.
Határozat: A tanács egyhangúlag elfogadja az önkormányzat munkájáról szóló beszámolót.

4. Napirendi pont
Kovács Anita TKollHÖK Elnök és Szabóné Csík Erzsébet Tagkollégiumi igazgató Kiss Árpád
Kollégium
Közgyűlést tartottak, ahol egy új tagot választottak meg, egy nagy rendezvényt emel ki a „Kiss
Kollégiumi Napok”-at mely nagyon sikeres volt. Múzeumban voltak, valamint a Tropikáriumban,
sportpályázaton nyertek uszodabérleteket, fittneszbérleteket. Továbbá”ki mit tud”-ot rendeztek,
„Ivó Napot”, összkollégiumi rendezvény is volt, mely szintén nagyon jól került. Nagy az
összetartás a kollégiumban, együtt tanulnak csoportokat alkotva, ezt nagyon jó látni.
Igyekeznek felhívni a figyelmet a közösségi pontok fontosságára.
Sztancs András TKollHÖK Elnök Terminus Hotel
Minden évben pályáznak, hogy különböző kulturális programokon részt tudjanak venni. Ebben
az évben is pályáztak, melyből színházlátogatást, kiállítás látogatást, szerveztek. Sportnapot
tartottak, sportolási lehetőségeik vannak, konditerem, focipályát bérelnek. Sajnos a részvétellel
nem nagyon van megelégedve. Több „bulit” is rendeztek, Nőnapot tartottak, koncerteket
szerveztek.
Félegyházi Zoltán DKollHÖK Elnök és Novák János Tagkollégiumi igazgató Hotel@BMF
Diákotthon
Röviden annyit mond el, hogy mindig azt tartotta szem előtt a rendezvényeknél, hogy a
hallgatókban kialakuljon egy hovatartozási érzés, ezért minden rendezvényt hagyományteremtő
rendezvényként próbálnak megrendezni. Ilyen volt a „Kukac Napok”, éjszakai túra volt,
sportversenyek voltak, disznótort csináltak. Reméli, hogy elindult a hagyományőrző időszak. Az
önkormányzat munkájával összességében nem igazán van megelégedve, mindenkinek ki
kellene venni a részét a munkából. Végül a terveikről beszél.
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Boda Attila Tagkollégiumi igazgató Lébényi Pál Kollégium
Véleménye szerint a kollégiumban most eléggé „punnyadó” az élet, sajnos nincsenek jelenleg
olyan emberek, akik összefognák ezeket a dolgokat, talán ha hallgatói vezető váltás lesz, akkor
be fog indulni az élet. A hagyományos rendezvényeket azért megtartják. Bővebbet a
beszámolóban olvashatnak.
Balogh József Kollégiumigazgató Bánki Donát Kollégium
Egyet ért az előbb elhangzottakkal, ennek ellenére a Bánki Kollégiumban most végre úgy
látszik, hogy beindult az élet, szakmai tudományos munka előadássorozat került
megrendezésre, mely lehetett volna sikeresebb is, színházlátogatások voltak, sikeres
sportpályázaton vettünk részt. A kollégisták többségét leginkább a „bulik” vonzották. Ő sem
elégedett a hallgatói vezetők munkájával, nem egyenletes a lelkesedés, nagyon „noszogatni”
kell őket ahhoz, hogy egyáltalán tegyenek valamit.
Határozat: Egyhangúlag elfogadják a tájékoztatókat.

5. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Az Egyetemi Szenátus üléséről minden anyag ki lett küldve a tanács tagjai részére, szóban
nem kíván hozzáfűzni semmit.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont.

6. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Kandó Kollégium helyzete sajnos még mindig változatlan, az előző gyűlésen elhangzottakhoz
képest új nem történt. Minden új fejleményről tájékoztatást fog kapni a tanács.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont.

7. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A munka és ülésterv még módosulhat a történések függvényében.
Határozat: Egyhangúlag elfogadják a tervezetet.

8. Napirendi pont
Κémeri Μikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda
A napirendi ponthoz kapcsolódóan két táblázat került kiküldésre, az egyik táblázat a lejárt
tartozásokat, a másik pedig, a még fennálló tartozásokat mutatja. Ismerteti a jelölések
jelentését, akinek tartozása van ki lesz zárva a kollégiumból.
Határozat: Egyhangúlag elfogadják a tájékoztatót.

9. Egyebek
Balogh József kollégiumigazgató
Ismerteti a június 18-i Kormányrendelet intézkedéseit, melyek az Egyetemet érintik.
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Pausits Péter EHÖK kollégiumi alelnök
A beköltözést követően a regisztrációs héten összkollégiumi vetélkedőt terveznek, ahol minden
kollégista jobban megismerné az összes kollégiumot.
Végezetül igazgató úr megköszöni a részvételt, és a Tanács ülését bezárja.

Budapest, 2010. július 12.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató
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