Emlékeztető
OE-KOLL, 0988, 2010.
Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2010. október 6-i üléséről
Napirendi pontok:
1./ A Kollégiumi Tanács 2010/2011-es tanév I. félév munkaterve, a Kollégium vezető
testületeinek ülésterve.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

2./ Beszámoló a 2010/2011-es tanév „Nyári jelentkezési időszak - Elsőévesek”
felvételi eljárásáról, a várólistáról, valamint a Tagkollégiumi beköltözések
tapasztalatairól, statisztikai kimutatások.
Előterjesztő: Szabóné Csík Erzsébet Felvételi Bizottság vezető

3./ Beszámoló a Kollégium 2010-es év
tevékenységének időarányos teljesüléséről.

gazdálkodásának

és

pályázati

Előterjesztő: Visnyei László gazdasági vezető

4./ Tájékoztató az Egyetem Rektori Tanácsának és Szenátusának üléseiről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

5./ Tájékoztató a Tagkollégiumi érdekvédelmi felelősök választásáról, illetve a
Küldöttgyűlések előkészítéséről.
Előterjesztő: Pausits Péter EHÖK kollégiumi alelnök

6./ Tájékoztató a TKollHÖK-ök által, a 2010/2011-es tanév I. félévre tervezett
szakmai, szabadidős és közösségi programokról.
Előterjesztő: TKollHÖK elnökök

7./ Tájékoztató az Egyetem MAB által elrendelt Akkreditációjáról.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

8./ Tájékoztató a kollégiumi térítési,- és különeljárási díjtartozások helyzetéről.
Előterjesztő: Κémeri-Μikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda

9./ Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium PPP beruházás keretében történő
felújításának helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

10./ 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.
0. napirendi pontként röviden bemutatkoznak az újonnan megválasztott tisztségviselők, majd
Pausits Péter EHÖK kollégiumi alelnök tájékoztat a nyár és a szeptemberi hónap folyamán
történt eseményekről, elmondja, hogy lemond a posztjáról, a pályázat most került kiírásra,
igyekszik támogatni az újonnan megválasztott elnököt.
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1. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Az előzetesen kiküldött anyagban látható a kollégiumi vezetés értekezleteinek időpontjai, a
KollHÖK ülések, a Kollégiumi Tanács, a Szenátus üléseinek tervezett időpontjai. A másik anyag
a Kollégiumi Tanács részletes, időpontokhoz kötött napirendek sorát tartalmazza. A tanév első
félévének az időbeosztását is kiküldtük. Kérdezi, hogy a kollégiummal kapcsolatos anyagokhoz
fűződően van-e valakinek kérdése, észrevétele. Nem volt kérdés és hozzászólás.
Határozat: A Kollégiumi Tanács testülete egyhangúlag elfogadta a napirendi pontot.

2. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő írásos anyagok lettek kiküldve a tanács tagjai
számára, a Székesfehérvári Felvételi Bizottság jegyzőkönyve, és a Budapesti Felvételi
Bizottság jegyzőkönyve a tavaszi – nyári időszakról, valamint egy statisztikai táblázat. Mindkét
felvételi bizottság megjegyzéseket és javaslatokat fogalmazott meg, ezeket a javaslatokat meg
fogják tárgyalni majd az EHÖK vezetéssel együtt.
Szabóné Csík Erzsébet Felvételi Bizottság, vezető
A kiküldött jegyzőkönyvhöz csak néhány gondolatot tenne hozzá. Elég nagy számú volt a
lemondás a felsőbb évesek által, egyébként rendben lezajlott a felvétel. Az első éveseknél már
sajnos sokkal több gond volt, hogy miből adódott ez, pontosan nem lehet tudni. Talán a
figyelmetlenség, a sok információ ellenére nagyon sok hibát ejtettek a jelentkezők, mely miatt
hátrányba kerültek a pontozásnál. Ezt mindenképpen felül kell vizsgálni a jövőben, mert utólag
már nagyon nehéz orvosolni a problémákat. Reméljük, hogy a Kandó Kollégium helyzete minél
hamarabb megoldódik, mert nagyon sok jelentkező van a férőhelyekre. Meg kell beszélni, hogy
a tapasztalatok alapján, hogyan működjön tovább a felvételi bizottság összetétele is.
Boda Attila Székesfehérvári Felvételi Bizottság, vezető
Tapasztalata szerint az elsősöknél elég későn jönnek meg a pontszámok, így csúszik az
elbírálás. Mivel sajnos csökkent a jelentkezők száma, így nem okozott gondot a hallgatók
elhelyezése.
Pausits Péter EHÖK kollégiumi alelnök
A kollégium vezetését arra kéri, hogy a jövő hét folyamán egy előre egyeztetett időpontban
üljenek össze, és beszéljék át az e-Szoctám rendszerrel kapcsolatos észrevételeket. Szintén
célszerű egy egyeztetés a felvételi eljárás rendjének szabályozásával kapcsolatosan,
figyelembe véve a jegyzőkönyvekben megfogalmazott javaslatokat.
Κémeri-Μikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda
Napi szinten tartotta a kapcsolatot a hallgatókkal, a problémákat sikerült megoldania. Sajnos
tömegesen fordult elő a 0 pontos szociális helyzet, ha valamilyen igazolást nem sikerült
beszerezniük, az már nagyon leronthatta a helyzetüket. A beköltözések során azt tapasztalta,
hogy az előző évekhez képest kevesebb lemondás van, sok a várólistás igény.
Határozat: A kollégiumi
elhangzottakat.

tanács egy tartózkodással

elfogadta

a napirendi

pontban

3. napirendi pont
Visnyei László gazdasági vezető
A beszámoló, a 2010-es év gazdálkodási és pályázati tevékenységének időarányos
teljesítéséről szól, melynek a vázát a június 30-i fordulónappal készült egyetemi beszámoló,
illetve a szeptember 1-i összesítés képezi. A pályázatokkal kapcsolatban elmondja, hogy a
június 30-i állapothoz képest változás nem történt, nincs újabb elnyert pályázat. Viszont be
lettek adva sport, és kulturális pályázatok, melyekre várjuk a választ. A pénzek egy része már el
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lett költve, itt hívja fel a figyelmet a határidők betartására. A gazdálkodási táblázathoz
kapcsolódóan elmondja, hogy kicsit kibővült a táblázatunk, egyrészt a tavalyi évi
maradványokkal, illetve a szállás és terem bevételek összegeivel. A kollégiumok időarányosan
megfelelően használták fel a pénzeiket, sajnos a kormány által kiadott rendelet lekorlátozza a
vásárlásokat, melyre vonatkozóan be lettek adva felmentési kérelmek, az elbírálás folyamatban
van.
Határozat: A kollégiumi tanács egyhangúlag elfogadja a gazdasági beszámolót.

4. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Rektori Tanács és a Szenátus emlékeztetői ki lettek küldve a tanács tagjai részére. Kérdezi,
hogy van e kérdés ezzel kapcsolatosan. Nincs kérdés a tanács részéről.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pontot a testület tagjai tudomásul veszik.

5. Napirendi pont
Pausits Péter EHÖK elnök és Schmiedt Péter megbízott kollégiumi alelnök
Kollégiumonként ismerteti az új elnökök és érdekvédelmi felelősök, illetve jelöltek neveit,
valamint a küldöttgyűlések időpontjait dátum szerint. Munkájukhoz sok sikert kíván.
Szabóné Csík Erzsébet Kiss Árpád Kollégium, tagkollégiumi igazgató
A megfelelő tájékoztatást hiányolja az eredményekről, véleménye szerint erre jobban oda
kellene figyelni.
Határozat: A tájékoztató napirendi pontot a tanács testülete tudomásul vette.

6. Napirendi pont
A TKollHÖK elnökök részletes beszámolót küldtek a tanács részére, melyben összefoglalták a
következő félév tervezett és már lezajlott programjait, hónapokra lebontva. Az ülésen szóbeli
kiegészítések hangzottak el, alátámasztva az elküldött terveket.
Határozat: A tájékoztató napirendi pontot a tanács testülete tudomásul vette.

7. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A MAB megküldte a felsőoktatási Intézményeknek az akkreditációs ütemtervét, melyben az
Óbudai Egyetem, mint új intézmény az elsők között szerepel az akkreditációban. Erről annyit
kell tudni, hogy számos előzetes írásos adatszolgáltatás és dokumentum áttekintése, illetve
önértékelés elkészítése után egy bizottság tesz látogatást az Intézményben, illetve a
kollégiumokban is, akik megvizsgálják azt, hogy a törvényeknek és szabályoknak megfelelően
működik-e. Ez a 2010/2011-es tanévben várható valamikor a tavaszi időszakban, erre fel kell
készülni.
Szabóné Csík Erzsébet Kiss Árpád Kollégium, tagkollégiumi igazgató
Felhívja a figyelmet arra, hogy a hallgatói vezetés részéről is legyenek írásban dokumentálva
az események, gyűlésekről, fontosabb döntésekről.
Határozat: A tájékoztató napirendi pontot a tanács testülete tudomásul vette.
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8. Napirendi pont
Κémeri-Μikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda
Ismerteti, hogy a szeptemberi díjakat a kollégisták egyharmada már befizette, az októberit még
nagyon kevesen. A tartozóknak név szerint a NEPTUN-ban üzenetet fog kiküldeni. A befizetési
határidőkre hívja fel a figyelmet.
Határozat: A tájékoztató napirendi pontot a tanács testülete tudomásul vette.

9. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Kandó Kálmán Kollégium felújítása körül most elméletileg minden rendben van, a munkálatok
elkezdődtek, és ha minden rendben megy, akkor, 2011. augusztus 31-re jogerős használatba
vételi engedéllyel birtokba lehet venni az épületet, 450 fő fölötti hallgatói létszámmal elindulhat
a diákotthon működése. Reméljük, hogy ez így is lesz, mert nagy szükség lenne már rá.
Határozat: A tájékoztató napirendi pontot a tanács testülete tudomásul vette.

10. Egyebek
Egyebekben Horváth Gábor nevelőtanár adott tájékoztatást a Terminus Hotelben történt
lopásokról, a biztonságot kellene növelni a kollégiumban, illetve mindenki részéről nagyobb
odafigyelés szükséges.
A továbbiakban az elkövetkező időszak programjairól tájékoztatják egymást, a tanács tagjait.
Végezetül igazgató úr megköszöni a részvételt, és a Tanács ülését bezárja.

Budapest, 2010. október 15.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató
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