Emlékeztetı
OE-KOLL, 1080, 2011.
Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2011. november 09-i ülésérıl

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a kollégiumi férıhelyek folyamatos feltöltésének helyzetérıl, a hallgatói
nyilvántartásokról és statisztikai kimutatásokról.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató
2./ Tájékoztató a kollégiumi térítési,- és különeljárási díjtartozások befizetésének
helyzetérıl.
Elıterjesztı: Csányi Zoltán Neptun rendszergazda
3./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának ülésérıl.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató
4./ Tájékoztató a Tagkollégiumi Közgyőlésekrıl.
Elıterjesztı: TKollHÖK elnökök, és Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök
5./ ÓE Kollégium Szabályzatok módosítása.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató
Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök
6./ Bérleményi Tagkollégiumok felszereltségének és mőködésének, valamint személyi
és tárgyi feltételeinek áttekintése.
Elıterjesztı: Tagkollégiumok vezetıi, és TKollHÖK elnökök
7./ Tájékoztató a 2011. év bérleményi férıhelyek finanszírozásáról és a lakhatási,
illetve kollégiumi normatíva támogatás alakulásáról.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató
8./ Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium felújításának helyzetérıl.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató
9./ Egyebek.

Balogh József kollégiumigazgató köszönti a Kollégiumi Tanács tagjait és megállapítja, hogy a
Tanács határozatképes. Megkérdezi, hogy az elıre megküldött írásos anyagokhoz, napirendi
pontokhoz van e valakinek kérdése, javaslata. A Tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a
napirendi pontokat.
A Kollégiumi Tanács ülésérıl hangfelvétel készült, mely a Bánki Donát Kollégiumban
(Podmaniczky u. 8.) hozzáférhetı. A jelenléti ív szintén itt kerül lefőzésre az emlékeztetıvel
együtt.

1. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A kollégiumi férıhelyek 100 %-ban fel vannak töltve, Csányi Zoltán Neptun rendszergazda
maximálisan rendben tartja a dolgokat. Nagyon sok statisztikai kimutatás készült a felvételi

eljárással kapcsolatban, melyeket kiegészítettünk az oktatási fıigazgatóság részére elkészített
októberi statisztikai kimutatásokkal. Ezek az anyagok a tanács tagjai részére is ki lettek küldve.
A kérdésekre szívesen válaszol.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács testülete tudomásul vett.

2. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Csányi Zoltán távollétében az általa elkészített kimutatásokat mutatja be. Készült több táblázat,
mely a havonta kiírt díjtételeket mutatja, kollégiumonként és költségkategóriánként. Az adatok
rendkívül kedvezıek, nagyon jó ütemben és jó rendszerben zajlanak a befizetések. Kéri, hogy
az aktuális NEPTUN üzenetekre mindig figyeljenek oda a hallgatók.
Határozat: A tájékoztatást a Tanács testülete tudomásul vette.

3. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Október 17-én volt a Szenátus ülése megtartva, aznap Rektori Tanács ülés is volt. Ki lett küldve
mindkét ülés emlékeztetıje, további kiegészítést nem kíván tenni ehhez. Ha kérdése van
valakinek, arra szívesen válaszol. Kérdés nem volt.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács testülete tudomásul vett.

4. Napirendi pont
Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök
A legutóbbi Kollégiumi Tanács ülése óta minden Tagkollégiumból megérkeztek az emlékeztetık
és a jegyzıkönyvek a választásokról. Az elızı ülésen már bemutatkoztak az újonnan
megválasztott tisztségviselık is. Az eltelt idıszak alatt nem történt olyan esemény, melyrıl ne
számoltak volna be a kollégiumok képviselıi.
Határozat: A tájékoztatást a Tanács tagjai tudomásul vették.

5. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató, Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök
ÓE Kollégiumi Szabályzatok módosítása, pontosabban a Kollégiumi felvételi eljárási rend
szabályzatának a módosítása. Az egyetemi HÖK kezdeményezésére történik, három dolgon kell
változtatni, illetve pontosítani, mégpedig, hogy az ERASMUS ösztöndíjasok, a passzív félévüket
töltık, és az átiratkozók szociális és tanulmányi pontszámának meghatározása hogyan történjen
a továbbiakban. Továbbá pontosítások kerültek átvezetésre a szabályzatban, mely az elmúlt
idıszak történései miatt váltak aktuálissá. Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök részletesen
ismerteti a változtatásokat.
Határozat: A kollégiumi tanács testülete egyhangúlag elfogadta a szabályzat módosítását, mely
ennek megfelelıen tovább lesz küldve az Egyetem Szenátusa részére elfogadásra.

6. Napirendi pont
Márton Áron Szakkollégium: Tóth Attila kollégiumi tanár
Összességében minden rendben van, jelenleg csak egy nagyobb teljesítményő porszívóra
lenne még szükségük. A személyi feltételek is biztosítottak. A Tagkollégiumi Hallgatói
Önkormányzatból egy tag lemondott, pótolni nem kívánják a személyét, megpróbálják a
csökkent létszámmal folytatni a munkát, és ellátni a szükséges feladatokat.
Nagytétényi úti Kollégium: Bozó Ferenc kollégiumi tanár
A leltár során még jobban fel tudták mérni a hiányosságokat, szerények a körülmények, de
ahhoz meg van mindenük, hogy jól érezzék magukat a hallgatók. Hőtıre lenne még szükségük,
valamint irodaszerekre. A személyi feltételek rendezettek, a helyi vezetéssel a kapcsolat jó.
Terminus Hotel: Kovács Gergı TKollHÖK Elnök
Felszerelés szempontjából és mőködés szempontjából is minden rendben van náluk. A
Tagkollégiumi Hallgatói Önkormányzatban még egy érdekvédelmi felelıs pozíció betöltetlen. A
helyi vezetéssel is rendben van a kapcsolatuk.
Határozat: A tájékoztatást a Tanács testülete tudomásul vette.

7. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A napirendi ponthoz kapcsolódóan két anyag lett kiküldve, az egyik a bérelt kollégiumi
férıhelyek bérleti díjainak finanszírozásáról készült, a másik pedig, a kollégiumi férıhely
normatívának, és a lakhatási támogatás intézményi keretösszegének 2011. évi leosztását
mutatja be. Röviden ismerteti a fıbb adatokat. Ezek az anyagok továbbítva lesznek a gazdasági
és oktatási fıigazgató Urak részére.
Határozat: A Kollégiumi Tanács testülete tudomásul vette a tájékoztató anyagokat.

8. Napirendi pont
Az elızı tanácsülésünkön elhangzottakhoz képest sajnos nincs változás az ügyben. A HÉROSZ
Zrt. beperelte az Egyetemet, egy tárgyalás már volt, de megegyezés nem született, így
folytatódik az ügy, melynek a fejleményeirıl tájékoztatni fogjuk a Tanács tagjait. A következı
tárgyalásra december 8-án kerül sor. Sajnálatos módon a PPP típusú beruházásaink
felülvizsgálatáról sem hallani semmit.
Határozat: A tájékoztatást a Tanács testülete tudomásul vette.

9. Napirendi pont
Az egyebekben, az elkövetkezı idıszakban tervezett programokról, kirándulásról, a pályázati
lehetıségekrıl, a nyertes pályázatok forrásainak felhasználásáról esik szó. Balogh József
igazgató Úr a felsıoktatási törvény változtatásával kapcsolatos tervezetrıl beszél, illetve szóba
került egy ezzel kapcsolatos konzultáció lehetısége is a hallgatók felé tájékoztatásul. Sajnos a
lehetséges változtatások között szerepel az a változat is, mely szerint a Kollégiumokat
leválasszák az intézményekrıl, és egy országos szervezetbe tömörítik azokat. Kiemelten kéri,
hogy a Tagkollégiumokban szervezett programokról kapjon a Kollégium Honlapjára elızetes
beharangozókat és plakátokat, majd a program lebonyolítását követıen beszámoló anyagokat
és képeket.

Ezt követıen Novák János tagkollégiumi igazgató, az elıttünk álló két összkollégiumi programról
(Póker Kupa, Összkollégiumi kirándulás) adott részletes tájékoztatást, illetve a
színházlátogatások jegyeit osztotta ki.

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

Budapest, 2011. november 21.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztetı készítı

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

