Emlékeztető
ÓE-KOLL, 1192, 2012.
Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2012. november 14-i üléséről
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a kollégiumi férőhelyek folyamatos feltöltésének helyzetéről, a
hallgatói nyilvántartásokról és statisztikai kimutatásokról.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató, Csányi Zoltán Neptun
rendszergazda
2./ Tájékoztató a kollégiumi térítési,- és külön eljárási díjtartozások befizetésének
helyzetéről.
Előterjesztő: Csányi Zoltán Neptun rendszergazda
3./ Tájékoztató a Tagkollégiumi Közgyűlésekről.
Előterjesztő: Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök, és TKollHÖK
elnökök
4./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléséről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
5./ Bérleményi Tagkollégiumok felszereltségének és működésének, valamint
személyi és tárgyi feltételeinek áttekintése.
Előterjesztő: Kollégiumi tanárok, és TKollHÖK elnökök
6./ Tájékoztató a 2012. év bérleményi férőhelyek finanszírozásáról és a lakhatási,
illetve kollégiumi normatíva támogatás alakulásáról.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
7./ Óbudai Egyetem Kollégium Öntevékeny Hallgatói Kör Alapszabálya
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
8./ Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégium helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
9./ 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 pont
A Nagytétényi úti Kollégium igazgatója, Gál Esztegár Zádor mond egy üdvözlőbeszédet, és
a kollégium jelenéről, illetve jövőjéről beszél.

1. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató és Csányi Zoltán Neptun rendszergazda
Jönnek a lemondások folyamatosan, az üres helyek feltöltése a lehetőségekhez képest elég
gyorsan megtörténik. A statisztikákat mindenki megnézheti a KOT anyagban, melyből látszik
az aktuális októberi kollégiumi helyzet.
Balogh József kéri a vezetőket, hogy a változásokról, ahogy eddig is értesítsék egymást,
folyamatosan tartsák a kapcsolatot Csányi Zoltán Neptun rendszergazdával. A továbbiakban
a statisztikai adatokról beszél részletesebben.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a Tanács testülete tudomásul vett.

2. Napirendi pont
Csányi Zoltán Neptun rendszergazda
Vannak még tartozások jócskán, hiszen most fordultunk a finisbe. Kiküldésre kerülnek a
Neptun üzenetek a hallgatók részére a befizetési határidőkről. Van egy - két hallgató,
akiknek már kéthavi tartozása van, kéri, hogy azokra külön figyeljen oda minden
Tagkollégium vezetője.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a Tanács testülete tudomásul vett.

3. Napirendi pont
Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök, és TKollHÖK elnökök
Az összes Tagkollégiumban sikeresen lezajlottak a közgyűlések, egyenként ismerteti az
újonnan megválasztott hallgatói vezetők névsorát. A TKollHÖK elnökök rövid kiegészítést
tesznek. A KVFB által készített jegyzőkönyvek átadásra kerültek elektronikusan, illetve
kinyomtatott és aláírt formában a Kollégium irattára részére. Balogh József
kollégiumigazgató kéri, hogy amelyik Tagkollégiumból a Közgyűlés Emlékeztetője még nem
került leadásra azt mihamarabb pótolják.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a Tanács testülete tudomásul vett.

4. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Igazgató úr az Egyetem Szenátus Ülésén elhangzott napirendi pontokat ismerteti, ennek
következményeiről tájékoztat. Zárolások történtek, a kormány által tervezett változtatásokról
beszél. A Szenátus ülések Emlékeztetői megtalálhatók a kiküldött írásos anyagok között.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a Tanács testülete tudomásul vett.

5. Napirendi pont
Bozó Ferenc kollégiumi tanár, Nagytétényi úti Kollégium
Az ELTE Nagytétényi úti Kollégiuma igyekszik az infrastrutúrális feltételeket megfelelően
biztosítani számukra, a szobák, és a mellékhelységek viszont szerény lakhatási környezetet
biztosítanak a hallgatók számára. Az ülés után mindenkinek lehetősége van arra, hogy
megnézze a hallgatóink által lakott két emeletet. Az egyetem törekszik arra, hogy amennyire
lehet, ezt próbálják fejleszteni. A távolság az iskolától elég nagy, de a környéken lévő
vásárlási és egyéb lehetőségek viszont jók. Az épületet fel kellene újítani, ami nagyon sokba
kerülne és a közeljövőben erre nincs lehetősége az ELTE-nek. Kovács Krisztina TKollHÖK
elnök arról beszél, hogy az Óbudai Egyetem hallgatói teljesen beintegrálódtak az ELTE
Kollégiumának életébe, idén például véglegesen megnyerték a Tétény Napok kupáját.
Letenyei Gergő TKollHÖK Elnök, Márton Áron Kollégium
A közelmúltban hűtőt, nyomtatót vásároltak, a helyi vezetéssel jó a kapcsolatuk,
hiányosságok vannak, pl. a lépcső javítása még mindig nem történt meg. Az a probléma,
hogy ott is zárolások vannak, le lett állítva minden beszerzés. Összességében megfelelőek a
személyi és tárgyi feltételek.
Horváth Gábor kollégiumi tanár, és Kovács Gergő TKollHÖK Elnök, Terminus Hotel
A szobák felszereltségével meg vannak elégedve, a legnagyobb probléma az Internettel van,
a lassúság miatt. Kérik az igazgató Urat, hogy járjon utána a Doberdó úti mikrohullámú
antennák ügyének, hogy a felújítási munkálatok után visszaszereljék a kisantennát is.
Gondot okoz, hogy az udvaron lecserélték a lámpákat és most nem megfelelő a világítás. A
személyzettel egyre jobb a kapcsolatuk. A pénzhiány náluk is egyre inkább megmutatkozik.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a Tanács testülete tudomásul vett.

6. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Három anyag tartozik a napirendi ponthoz, a kollégiumi normatíva és a lakhatási normatíva
szétbontása a 2012-es évre, illetve a bérelt kollégiumok finanszírozásáról szóló kimutatás.
A kollégiumi férőhely normatíva minden államilag finanszírozott hallgató által betöltött
kollégiumi férőhelyre jár. A 2012. évi költségvetésben a fenntartó által biztosított kerethez
képest, a statisztikai adatok alapján eltérés mutatkozik, amit az Egyetemnek vissza kell majd
fizetnie.
A lakhatási normatíva támogatás 70 %-át használjuk fel, mely a statisztikai adatok alapján,
illetve a bérleményi férőhelyek bérleti díja, továbbá a megemelt kollégiumi térítési díj miatt
nem került elköltésre, tehát maradvány mutatkozik. Ehhez még az a pozitív hír is
kapcsolódik, hogy a lakhatási támogatásra jogosultak létszáma alapján, a fenntartó által
2012-re biztosított keret sokkal kevesebb, mint amennyi valóban járna, ezért azt elméletileg
lehívhatja majd az Egyetem.
A négy bérleményben, a bevétel - kiadás számadatok alapján, lényegében „plusszosan”
tudjuk zárni az évet, köszönhető ez a kollégiumi térítési díj emelésének is.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a Tanács testülete tudomásul vett.

7. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Régóta tervezzük már, hogy a Tagkollégiumokban működő öntevékeny hallgatói körök
működését valamilyen formában rendezni és dokumentálni kellene. Ezek működéséhez
készült az alapszabály, hogy milyen elvárások szerint működjenek a jövőben, és a
regisztrációs lap, ami pedig, a nyilvántartásukat tenné lehetővé. Ez arra szolgál, hogy legyen
egy egységes keret a működésükhöz és nyomon lehessen követni őket. Ebben kéri a tanács
segítségét és várja a javaslatokat.
Kálmán Valéria kollégiumi tanár, Hotel@BMF Diákotthon
A Kandó Kálmán kollégiumban régen már volt ilyen, köri szabályozásnak hívták,
jegyzőkönyvet, névsort vezettek a körök működéséről. Személy szerint egyetért az ötlettel,
támogatja.
Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató, Kiss Árpád Kollégium
A közéleti pontok meghatározásánál sokat segítene az, hogy lehetne látni, kik vannak
regisztrálva, kik vesznek részt ilyen tevékenységekben. Javasolja, hogy félévente legyen egy
körgyűlés, a változások könnyebb nyomon követéséhez.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai kiegészítéseket fogalmaznak meg az alapszabály
egyes pontjaihoz, mely kiegészítésekkel együtt azt egyhangúlag elfogadják.

8. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Van egy új fejlemény a Kandó Kálmán Kollégium peres eljárásában, mely szerint november
21-én a Bíróság első fokú döntést fog hozni, még nem lehet tudni, mi lesz a döntés, de
várható, hogy a HÉROSZ által beruházott munkálatok, és anyagok költségét ki kell majd
fizetni. Egyelőre, ennyi hírünk van.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a Tanács testülete tudomásul vett.

9. Napirendi pont
Balogh József igazgató úr felhívja a figyelmet, hogy költsék el a pályázati pénzeket és
készítsék el a beszámolókat. Ez vonatkozik a KollHÖK által felajánlott pénzek költésére is,
december közepéig el kell számolni velük.
A programokra hívja fel a továbbiakban a figyelmet, mindenkit szeretettel várunk minden
rendezvényünkre.
Végezetül igazgató úr megköszöni a részvételt, a Tanács ülését bezárja.

Budapest, 2012. november 21.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

