Emlékeztető
OE-KOLL, 1241, 2010.
Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2010. december 16-i ünnepi üléséről
Napirendi pontok:
1./ „ÓE Kollégium vezetői beszámoló”, illetve a Kollégiumi Tanács munkájának
értékelése.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
2./ A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat elnökének tájékoztatója, a tanév I. félévének
történéseiről, szakmai munkájáról.
Előterjesztő: Schmiedt Péter EHÖK kollégiumi alelnök
3./ Tájékoztató a Tagkollégiumok I. féléves önkormányzati munkájáról, valamint a
tervezett közösségi, és szabadidős programok megvalósulásáról.
Előterjesztő: TKollHÖK elnökök
4./ Tájékoztató az Egyetem Rektori Tanácsának és Szenátusának üléseiről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
5./ Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégium PPP beruházás keretében történő
felújításának helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
6./ Egyebek.
7./ Évzáró ünnepi köszöntő és fogadás.
Balogh József kollégiumigazgató köszönti az ünnepi, kibővített Kollégiumi Tanács tagjait és
megállapítja, hogy a Tanács határozatképes. Ismét felhívja a figyelmet, hogy ezen túl az írásos
anyagok, a Kollégium honlapján lesznek hozzáférhetőek, letölthetőek. Megkérdezi, hogy a
honlapon található írásos anyagokhoz, napirendi pontokhoz van e valakinek kérdése, javaslata.
A Tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a napirendi pontokat.
A Kollégiumi Tanács üléséről hangfelvétel készül, 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
Először az egyetemi akkreditációról beszél, mely érinti a kollégiumot is, melyhez különböző
anyagokat, beszámolókat kell előkészíteni. Nagyon szigorú feltételeknek kell megfelelni,
igyekszünk ezeknek eleget tenni. Kiemeli a Tagkollégiumok új kezdeményezéseit, melyek az
elmúlt évben jöttek létre, a sok új kört, rendezvényt, programot. A kollégiumi elhelyezések terén
egyre jobb eredmények születnek. Egyre kevesebb a hiba a folyamatban. Továbbiakban a
különböző szervezetekkel való kapcsolatrendszerünkről beszél. Meghatározó a szerepünk a
FEKOSZ működésében. Az egyetem szervezeti egységeivel pedig, változatlanul szoros
együttműködésben vagyunk, hasonlóképpen a bérleményi helyszínek vezetésével. Sajnálatos
dolog, hogy június óta bizonytalanná vált a gazdálkodásunk, mert a kormányhatározat
értelmében le kellett állítani a beszerzéseket. A kollégiumot sajnos nem érintette ennek a
későbbi részleges feloldása sem. Kiemeli, hogy a három saját tagkollégiumot illetően a
nehézségek ellenére is 18 milliós nagyságrendű beruházás és fejlesztés valósult meg.

Összefoglalva véleménye szerint a kollégium erőn felül teljesített igaz, hogy bizonyos
területeken elég komoly „csatákat” kellett megvívni, külön megköszöni a helyi vezetőknek a
munkáját, hogy ilyen színvonalon tudnak teljesíteni. Kéri, hogy tegyék meg észrevételeiket, ha
van hozzáfűzni valójuk az írásos anyaghoz, azt mondják el.
Határozat: A kollégiumi tanács egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

2. Napirendi pont
Schmiedt Péter EHÖK kollégiumi alelnök
Mielőtt az EHÖK kollégiumi alelnöke lett részt vett a kollégiumi hallgatói önkormányzatok
tagjainak a választásában, így sikerült betekintést nyernie a kollégiumi vezetés életébe. Sikerült
jó kapcsolatot kialakítania a kollégiumi vezetéssel, illetve igyekezett folyamatosan kisebb nagyobb eszköz beszerzésekkel segíteni a Tagkollégiumok munkáját. Tavasszal el fog indulni
négy Tagkollégiumban a nyelvi oktatás, melynek szervezése jelenleg is folyamatban van, előre
láthatóan februárban fog kezdődni.
Úgy érzi, hogy az egyetemi kulturális és sportpályázatokat elbíráló bizottsági tagként is
sikeresen képviselte a kollégiumokat. A jövőben is célja, hogy a kollégiumok között az
információáramlás megfelelően működjön, a hallgatókat közelebb vigye egymáshoz, az
egyetemmel a kapcsolat jól működjön.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

3. napirendi pont
A Tagkollégiumok hallgatói Önkormányzatok képviseletében Kun Olivér, Kiss Ferenc, Lukács
Roland, Félegyházi Zoltán és Németh Balázs TKollHÖK Elnökök, a vizsgái miatt távolmaradó
Gönye Eszter helyett Bozó Ferenc nevelőtanár, illetve a késve érkező Dankó Norbert helyett,
Balogh József kollégiumigazgató adott tájékoztatást, illetve néhány mondatban egészítette ki
az írásos anyagokat, melyek a Tagkollégiumok félév során lezajlott rendezvényeiről és
programjairól szóltak.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

4. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A legutóbbi Rektori Tanács és Szenátus ülésének az emlékeztetője, illetve a határozattár is
mellékelve van az írásos anyagokban, melyet mindenki elolvashatott. Kérdés nem merült föl.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

5. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Kandó Kálmán Kollégium kapcsán Igazgató úr elmondja, hogy a Minisztérium leállította a
PPP konstrukcióban történő felújítási munkálatokat. Az Egyetem vezetése tárgyalásokat
kezdett a Minisztériummal és a Hérosz Zrt.-vel a lehetséges megoldások tekintetében. Jelenleg
megoldásokat keresnek arra, hogy milyen formában tudják folytatni a felújítást. Reményeit
fejezte ki, hogy minél hamarabb megoldódik a probléma, mert különben veszélybe kerül a
szeptemberi nyitás lehetősége. Amennyiben újinformációval tud szolgálni, mely nagy
valószínűséggel csak január második felére várható, tájékoztatni fogja a testület tagjait.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.
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6./ Egyebek.
Egyebekben a férőhelyek feltöltésével kapcsolatos helyzetképről esik szó, valamint a kollégiumi
díjakról és tartozásokról.
Végezetül Balogh József igazgató úr bezárja a hivatalos részét az ülésnek, megköszöni
mindenkinek a megjelenést és a részvételt.
A Kollégiumi Tanács hivatalos ülésének befejezését követően év végi köszöntőkre,
ajándékozásra, majd pedig, egy ünnepi ebédre került sor.

Budapest, 2010. december 30.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató
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