Emlékeztető
OE-KOLL, 0146, 2011.
Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2011. február 2-i üléséről
Napirendi pontok:
1./ Beszámoló a Kollégium 2010-es év gazdálkodásáról, beruházások és fejlesztések
alakulásáról, illetve pályázati tevékenységéről.
Előterjesztő: Visnyei László gazdasági vezető
2./ Tájékoztató a KollHÖK 2010-es évi gazdálkodásának főbb keretszámairól.
Előterjesztő: Schmiedt Péter EHÖK kollégiumi alelnök
3./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléseiről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
4./ Tájékoztató, a kollégiumi térítési,- és különeljárási díjak befizetésének helyzetéről,
és a férőhelyek folyamatos feltöltéséről.
Előterjesztő: Κémeri-Μikó Zsolt Neptun rendszergazda
5./ A Kollégium 2011-es év költségvetési terve, gazdálkodási és fejlesztési
elképzelései.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
6./ A 2011/2012-es tanév felvételi eljárásával („Tavaszi jelentkezési időszak - Felsőbb
évesek”) kapcsolatos aktuális információk, és feladatok.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
7./ Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégium felújításának helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
8./ A Kollégium vezető testületeinek 2010/2011-es tanév II. félév ülés és munkaterve.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
9./ Egyebek.
Balogh József kollégiumigazgató köszönti a Kollégiumi Tanács tagjait, külön köszönti Fejes
Istvánt a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumának a Főigazgatóját. 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.
Fejes István főigazgató
Néhány szóban köszönti a tanács tagjait, kiemeli a két intézmény közötti kapcsolatot, illetve az
együttműködés hasznosságát, majd jó munkát kíván a tanácsnak.
1. Napirendi pont
Visnyei László gazdasági vezető
A napirendi ponthoz kapcsolódóan kiküldésre került a gazdálkodási beszámoló, a pályázatok
összesítője, illetve a beruházásokról, saját bevételekről készült táblázatok. A gazdálkodási

beszámoló a szokásos formátumban készült. Minden Tagkollégiumnál maradványok látszanak,
amely annak köszönhető, hogy az egyetem tavaly év végén leállította a számlás utalásokat,
ezeket az összegeket kötelezettségbe vették, és januárban kerültek utalásra. Összességében a
Kollégium, a gazdálkodását tekintve pozitív mérleggel zárta a 2010-es pénzügyi évet.
A pályázatokkal kapcsolatosan elmondja, hogy a decemberi tanácsülés óta nem történt
változás.
A beruházások, fejlesztések táblázattal is találkozhattunk már a decemberi tanácsülésen,
melyen részletezve van kollégiumonként a költés, ennek egy része a központi keretből lett
finanszírozva.
A 2010-es évi saját bevételeket tartalmazza a következő táblázat, melyet minden évben meg
kell előre terveznünk. Sajnos az informatikai beszerzésre szánt és később zárolt összeg
sorsáról jelen pillanatban még nem tudunk semmit, jelenleg maradványként látszanak. Úgy
gondolja, hogy a sok nehézség ellenére sikerült jól teljesíteni az elmúlt évet.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadta a gazdasági beszámolót.
2. Napirendi pont
Schmiedt Péter EHÖK kollégiumi alelnök helyett Pausits Péter EHÖK Elnök
A kiadások nagy része eszközökre, irodai felszerelésekre és kiegészítő informatikai
berendezésekre lett költve. Év közben is voltak rendezvények, melyeket támogattak. Az írásos
anyagban részletesen megtalálhatók ezek az adatok.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont.
3. napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Az elmúlt időszakban két Szenátus ülés volt megtartva, melyről az írásos anyagok ki lettek
küldve. A decemberi szenátus ülésen a Kollégiumi felvételi rend módosítását elfogadták. A
napirendi pontok között voltak személyi kérdések, volt szakirányú továbbképzési tanulmányi
vizsgaszabályzat módosítása, intézményfejlesztési terv időarányos teljesítésének értékelése,
és szó esett a második félév ütemterveiről. Elfogadásra került a HÖK alapszabályának a
módosítása is, melybe belekerültek a Kollégium által tett kiegészítő javaslatok is. Az
akkreditációval és az időszakos audittal kapcsolatos teendőkről beszél a továbbiakban.
Határozat: A tájékoztató napirendi pontot a Tanács tagjai tudomásul vették.
4. Napirendi pont
Κémeri-Μikó Zsolt Neptun rendszergazda
A kollégiumok részére ki lett küldve a lista a lejárt tartozásokról, illetve a férőhelyek
feltöltésének jelenlegi állapotáról. Ezek mellett készült egy lista az úgynevezett problémás
hallgatókról, akikről tudnunk kell, mi lesz velük. Az a kérés, hogy minél hamarabb jelezzenek
vissza a kollégiumok vezetői, a hallgatókkal történt egyeztetésről.
Határozat: A tájékoztató napirendi pontot a Tanács tudomásul vette.
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5. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A napirendi ponthoz kapcsolódóan, a gazdasági főigazgató úrnak el lett küldve a költségvetési
elő tervösszesítő, a saját bevételek előtervezéséről egy táblázat, és a tagkollégiumokra
vonatkozó tervezett felújításokról szóló levél. Ha nem jön közbe semmi, akkor az egyetem által
elfogadott költségvetés után ezek alapján fogunk dolgozni.
Határozat: A kollégiumi tanács egyhangúlag elfogadta a napirendi pontot.
6. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A napirendi ponthoz egy anyag került kiküldésre, a rendszeres szociális ösztöndíj pályázat
meghirdetése, mely felkerült a kollégium honlapjára is. Ez egy nagyon fontos fejezete a
kollégiumi felvételi eljárásnak. A felvételekkel kapcsolatban jelenleg még nagyon sok a
bizonytalanság, sajnos még nem tudjuk a Kandó Kollégium sorsát, nem tudjuk mi lesz a
bérleményekkel, valamikor április vége környékén nyitjuk meg a felvételi eljárást, és június
végéig kell lezajlani a felsőbb évesek felvételijének.
Határozat: A tájékoztató napirendi pontot a Tanács tudomásul vette.
7. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Minden anyag, ami az üggyel kapcsolatos, ki lett küldve a tanács részére, januárban készült
egy PowerPoint anyag a Kandó Kollégium helyzetéről. Legutóbb is elmondta, hogy leállították
az építkezést, ami ebben a formában nem mehet tovább, most arra kell várni, hogy eldőljön,
milyen formában tudják továbbfolytatni a felújítást. Továbbra is reméljük, hogy minél hamarabb
döntés születik és végre folytatódik a felújítás.
Határozat: A tájékoztató napirendi pontot a Tanács tudomásul vette.
8. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Az üléstervekhez csak annyit fűz hozzá, hogy a tervezett időpontok, napirendi pontok az
egyetemi feladatok függvényében változhatnak.
Határozat: A kollégiumi tanács egyhangúlag elfogadta a félév ülés és programtervét.
9./ Egyebek.
Balogh József kollégiumigazgató elmondja, hogy a saját kollégiumokban február 1-től
megváltoztak a szállás árak az idegenforgalmi adó emelkedése miatt. A szállás szabályzat
módosítása kiküldésre került. Kéri a tanács felhatalmazását arra, hogy a szállásszabályzat a
módosításokkal együtt a Rektori Tanács elé kerülhessen.
Határozat: A kollégiumi tanács egyhangúlag elfogadta a napirendi pontot.
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Visnyei László gazdasági vezető
Kéri a kollégiumok vezetőit, hogy a 2011. évi beszerzési és közbeszerzési tervet készítsék el
február 15-ig és küldjék át neki. Felhívja a figyelmet, hogy január 31-el ismét az ÁPISZ
Budapiért lett a központosított irodaszer beszerzésének helye, velük kell együttműködni.

Végezetül igazgató úr megköszöni a részvételt, és a Tanács ülését bezárja.

Budapest, 2011. február 10.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató
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