Emlékeztető
OE-KOLL, 0667, 2011.
Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2011. június 30-i üléséről
Napirendi pontok:
1./ Kollégiumigazgatói tájékoztató, a tanév II. félévének történéseiről, valamint a 2011es év első felére megfogalmazott célkitűzések megvalósulásáról.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
2./ Tájékoztató a Kollégium 2011-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 2011-es év első félév gazdálkodásának főbb
keretszámairól.
Előterjesztő: Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök
4./ Tájékoztató a Tagkollégiumok II. féléves önkormányzati munkájáról, valamint a
tervezett szakmai,- és szabadidős programok megvalósulásáról. Kollégiumi
Gólyatáborok tervezete.
Előterjesztő: TKollHÖK elnökök
5./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléseiről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
6./ Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium felújításának helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
7./ A Kollégiumi Tanács 2011/2012-es tanév I. félév munkatervének tervezete.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
8./ Egyebek.
Balogh József kollégiumigazgató köszönti a Kollégiumi Tanács tagjait a hagyományos évzáró
tanácsülésen 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
Tájékoztatójában a tanév második felében történt eseményekről, illetve a 2011. év első félévre
tervezett célkitűzésekről beszél. Kéri a kollégiumok képviselőit, amennyiben kiegészíteni valójuk
van, most mondják el, hogy belekerülhessen az anyagba.

Fejezetekre bontotta a beszámolót, az első rész a vezetés, irányítás, szakmai illetve közéleti
tevékenységről szól, a második pedig, a kollégiumi elhelyezés lehetőségeiről, illetve annak
arányait tartalmazza. Örömmel mondja el, hogy minden tagkollégiumi területen nagyon komoly
felújítási munkák zajlanak, a bérleményekkel is folyamatosan kapcsolatban vagyunk, hogy a
következő tanév elejére biztosítva legyenek a feltételek. A jövőre nézve viszont elég sok a
bizonytalanság. Az akkreditáció nagyon sikeresen lezajlott, az biztos, hogy az egyetem szakokra
bontott értékelésénél igen előkelő helyen szerepel a felsőoktatási rangsorokban. Az új
Felsőoktatási törvény kapcsán több variáció is lehetséges. Jelenleg nincs napirenden az
egyetem bezárása.
Itt jegyzi meg, hogy sajnos a tagkollégiumi vezetők részéről többen nem jelentek meg a
tanácsülésen, mely miatt át kell gondolni, mit lehet tenni a helyzet javítása érdekében.
Boda Attila tagkollégium igazgató javasolja, hogy az utolsó tanácsülést olyan időpontra kellene
tenni, amikor még tart a vizsgaidőszak, akkor még nem költöznek haza, nem dolgoznak a
hallgatók.
Gönye Eszter tagkollHÖK elnök szerint azt kellene tudatosítani, hogy ez nem egy fakultatív
program, hanem egy kötelező feladat, melyet ők vállaltak önként, a megválasztásuk idején.
Határozat: A kiegészítésekkel együtt a tanács egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

2. Napirendi pont
Visnyei László gazdasági vezető
Három anyag ment ki a napirendi ponthoz, a gazdálkodási beszámoló, a pályázatok alakulása
és a bérleményekben tervezett beszerzések alakulása. A pályázatokra vonatkozólag minden
világosan látható a táblázatban, 2010-ről volt egy áthúzódó pályázat, az idei pályázatokról
egyenlőre nincs információ. A sportpályázat résznél összesítve vannak az összegek, még nem
mindenki tudott elszámolni az összegekkel. A bérleményekre vonatkozó táblázatban látható,
hogy az informatikai eszközök beszerzése áthúzódott a tavalyi évről, mivel az egyetem vezetése
leállította ezt a folyamatot, de ígéretet kaptunk arra, hogy idén ez meg fog valósulni.
A féléves gazdálkodási beszámoló tartalmazza a működésre felosztott dologi és felhalmozási
kereteket, a tavaly év végi maradványokat. A rezsi, dologi sorokhoz annyit fűz hozzá, hogy a
tavaly év végi bevételeink elszámolását tartalmazzák.
Szeptember közepén fog készülni egy új táblázat a kiadások alakulásáról, hogy lehessen
tervezni a hátra lévő időszakot.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egy fő tartózkodásával elfogadta a tájékoztató napirendi pontot.

3. Napirendi pont
Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök
Kiküldött egy rövid tájékoztatót a második félév történéseiről, a főbb események a
tisztségviselők megválasztása volt, a jövőben is célja, hogy rendszeresen találkozzon, illetve
értekezzen a TKollHÖK elnökökkel, és erről részletesen beszámoljon a kollégium vezetői előtt.
A gazdálkodásról annyit mond el, hogy a tavalyi évhez hasonló kiadásaik voltak, a pluszkiadás a
nyelvoktatással kapcsolatos volt.

Pausits Péter EHÖK elnök
Tájékoztatásul mondja el, hogy a KollHÖK gazdálkodási témaszáma megszűnt. A kollégiumokra
fordítható pénz keret továbbra is megmarad, melyet más formában lehet igényelni, mint eddig.
Itt jegyzi meg, hogy egy kicsit több bizalmat kér a kollégiumi tanács részéről a keretek elosztását
illetően.
Félegyházi Zoltán DKollHÖK elnök
A közösségi hozzájárulás beszedéséről, annak kezeléséről illetve az elköltés elszámolásának
módjáról beszél.
Határozat: A tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontban elhangzottakat.

4. Napirendi pont
Balogh József kéri a jelen lévő kollégiumok képviselőit, hogy röviden ismertessék az elmúlt
időszak eseményeit.
Hotel@BMF: Félegyházi Zoltán elmondja, hogy a rendezvényeken keresztül szeretnék a
közösségalkotó elképzeléseiket megvalósítani, szeretnék, ha egy jó kis közösség alakulna ki,
mely szerinte a Hotel@BM Diákotthonban jelenleg nagyon jól működik is. A hallgatói
önkormányzattal meg van elégedve, reméli ez továbbra is így fog működni. A gólyatábort
szeptemberben fogják szervezni. Tervei között szerepel az utánpótlás nevelése, mivel ő már
nem sokáig lesz kollégista, és át kell, hogy adja ezt a tisztséget.
Nagytétényi úti Kollégium: Gönye Eszter, minden program megvalósult, amit elterveztek, elég
sok energiát fektetett abba, hogy a központi diákbizottsággal jó legyen a kapcsolat, úgy értékeli,
hogy a félévet pozitívan zárták. Bozó Ferenc nevelőtanár összességében elégedett a
programok szervezésével, megvalósításával, vannak apró gondok az utódlást illetően, ezeket
meg kell oldani.
Terminus Hotel: Kovács Gergő, sajnos a sportnap nem úgy sikerült, ahogy szerették volna,
tervük van bőven, ismerkedési estet szeretnének rendezni, közösségépítő programokat
terveznek.
Lébényi Pál Kollégium: Lukács Roland, megrendezték a sportkupát, mely már hagyománnyá
vált a kollégiumban, főleg a szeptemberi kezdésre készülnek most, amikor is szeretnék
megrendezni a gólyatábort.
Kiss Árpád Kollégium: Csík Erzsébet elmondja, hogy nem volt olyan sok program,
megrendezték a "Kiss Napokat", mely nagyon jól sikerült, a főzőverseny és az éjszakai túra volt
a legsikeresebb. Örömmel beszél arról, hogy a hallgatók házon belül megoldják a
korrepetálásokat, egymás között kis csoportokban, különböző tárgyakból. Működtek a körök, ők
is tervezik a gólyatábort. Kiemeli a Jánossy Ferenc Szakkolégiummal kialakított kapcsolatukat, a
kollégiumi napokon megpróbálták ők is a szakmai oldalt erősíteni. Terveik között van egy
egészségneveléssel kapcsolatos program megvalósítása, az ANTSZ-szel már felvették a
kapcsolatot.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont.

5. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Szenátus üléséről az emlékeztetőt kiküldte, kérdezi van-e valakinek kérdése.
Határozat: A tanács tagjai tudomásul vették a tájékoztató napirendi pontot.

6. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Tájékoztat a Szolnokon megrendezett „PPP” konferenciáról, ahol főleg a műalkotások sorsára
helyeződött a hangsúly. Az egyetem részéről Boros András gazdasági főigazgató Úr volt jelen.
Szakértőket bíznak meg, hogy vizsgálják felül a folyamatban lévő és a már kész beruházásokat,
első helyen szerepel a Kandó Kálmán Kollégium helyzete. Nagyon hosszadalmas folyamat
kezdődik el, melynek első eredménye év végére várható, az épület sorsa egy éven belül nem
igen fog változni, sajnos.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont.

7. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Két anyag lett kiküldve, az egyik a fél éves ütemterv, a másik, az ülések tervezete, kérdezi a
tanács tagjait, van-e javaslata valakinek ezekkel kapcsolatban.
Határozat: A kollégiumi tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a tervezetet.

8. Egyebek
Egyebekben a nyári postázás menetrendjéről, a kollégiumok nyitva tartásáról és a felújításokról
esett szó.
Végezetül igazgató úr megköszöni a részvételt, és a Tanács ülését bezárja.

Budapest, 2011. július 14.
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emlékeztető készítő
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