Emlékeztető
ÓE-KOLL, 0143, 2013.
Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2013. február 06-i üléséről

Napirendi pontok:
1./

Beszámoló a Kollégium 2012-es év gazdálkodásáról, beruházások és fejlesztések
alakulásáról, illetve pályázati tevékenységéről.
Előterjesztő:

2./

Tájékoztató a KollHÖK 2012-es évi gazdálkodásának főbb keretszámairól.
Előterjesztő:

3./

Balogh József kollégiumigazgató

Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégium helyzetéről.
Előterjesztő:

9./

Balogh József kollégiumigazgató

A Kollégium vezető testületeinek 2012/2013-as tanév II. félév ülés és munkaterve.
Előterjesztő:

8./

Balogh József kollégiumigazgató

A 2013/14-es tanév felvételi eljárásával („Tavaszi jelentkezési időszak - Felsőbb
évesek”) kapcsolatos aktuális információk, és feladatok.
Előterjesztő:

7./

Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda

A Kollégium 2013-es év költségvetési terve, gazdálkodási és fejlesztési elképzelései.
Előterjesztő:

6./

Balogh József kollégiumigazgató

Tájékoztató a kollégiumi térítési,- és különeljárási díjak befizetésének helyzetéről, és a
férőhelyek folyamatos feltöltéséről.
Előterjesztő:

5./

Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök

Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléséről.
Előterjesztő:

4./

Visnyei László gazdasági vezető

Balogh József kollégiumigazgató

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.

1. Napirendi pont
Visnyei László gazdasági vezető
Írásos anyagként kiment egy összefoglaló táblázat a kollégiumi rendszer különböző
kereteinek a felhasználásáról, a pályázati tevékenységünkről egy összefoglaló, valamint az
elmúlt év nagyobb beruházásairól egy anyag. A gazdálkodást tekintve, a megszorítások
ellenére elég jelentős összegeket tudtunk a kollégiumokra költeni, ezzel is a komfortfokozatot
növelve, főleg a műszaki és működési feltételeket sikerült javítani.
A gazdálkodási beszámolót illetően, elmondja, hogy minden kollégiumnál keletkezett
valamennyi maradvány, a kollégium működése még az elmúlt évben is pozitív mérleget
mutatott, sikerült beleférnünk a kereteinkbe.

A pályázatokkal kapcsolatban ismerteti, hogy több pályázatunk is sikeresen szerepelt a
Wekerle alapkezelőnél, a pénzek mindenhol el lettek költve. Elég szép összegeket sikerült
elnyerni az ÓE Kulturális és Sportpályázatain, reméli, ezeket is fel tudták használni. a
Tagkollégiumok.
Balogh József kollégiumigazgató a napirendi ponthoz kapcsolódóan a saját fenntartású
kollégiumok üzemeltetéséről beszél, 2005. óta készült egy kimutatás a kollégiumokra
fordított pénzekről, ismerteti kollégiumonként is ezeket az összegeket. Az elmúlt hét évben
összességében 205,-MFt állagmegóvó beruházás történt a Kollégiumban.
Határozat: A Tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a gazdálkodásról szóló beszámolót.

2. Napirendi pont
Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök
A Hallgatói Tanács felé már megtörtént a beszámolójuk, ahol elfogadták a költségvetési
keretszámokat, melyeket most itt is röviden ismertet, a felmerülő kérdésekre szívesen
válaszol.
Balogh József kollégiumigazgató megköszöni a Tagkollégiumok részére biztosított
összegeket, melyek nagy segítséget jelentenek a hallgatói programok megvalósításában.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a tanács tagjai tudomásul vettek.

3. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Szenátus tárgyalta az Egyetem elmúlt éves működéséről szóló vezetői beszámolót, mely
elfogadásra került. Ezen túlmenően, folyamatosan zajlanak a szabályzatalkotások,
különböző változások történnek minden területen, melyeket követni kell. Az Egyetem minden
tekintetben, a nehézségek ellenére nagyon pozitív eredményeket mutat. Felhívja a figyelmet
arra, hogy az írásos anyagok között megtalálható a Szenátus üléséről készült emlékeztető.
Az elmúlt időszak negatív és szomorú történése az, hogy a nyugdíjas kollégáktól sajnos meg
kell válni, ez a működést igen csak meg fogja nehezíteni.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a tanács tagjai tudomásul vettek.

4. Napirendi pont
Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
Két anyagot küldtünk ki ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan, egy táblázatot a
férőhelyek feltöltöttségéről, és egy másikat a kiírt és befizetett díjak egyenlegéről. A számok
önmagukért beszélnek, mindenki láthatja, hogy nagyon jók a teljesítési mutatók. Vannak
ugyan még befizetetlen tételek, ezek rendezése folyamatban van.
A feltöltéssel sajnos komoly problémák vannak, nem nagyon van beköltöző jelentkező,
nehezen lehet feltölteni a megüresedő helyeket. A várólistára többszöri Neptun üzenet
ellenére sem jelentkeznek már hallgatók.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a tanács tagjai tudomásul vettek.

5. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Kiküldésre került a személyi állományról egy összegzés, a bér jellegű költésekről, valamint
az üzemeltetési és működési kiadásokról készült adatok. Minden évben meg kell tervezni a
működésünkhöz szükséges adatokat ezek láthatók itt. Ezeket továbbítani fogjuk a Rektori

Tanács felé, majd ott megpróbáljuk megvédeni az igazunkat. Kéri, ha egyetértenek,
erősítsék ezt meg a szavazatukkal.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadja a napirendi pontban elhangzott
költségvetési tervadatokat.
6. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A felvételi eljárással kapcsolatban két anyag került kiküldésre, egy négy oldalas részletes
tájékoztató, és a férőhely táblázat. Igazgató úr megköszöni az anyagokkal kapcsolatban
küldött kiegészítéseket, javaslatokat, ismerteti is azokat részletesen.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadta a napirendi pontban elhangzottakat.

7. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A vezető testületek ülésterve és a Kollégiumi Tanács üléseinek időpontja is felkerült a
honlapunkra, sőt az Egyetem Szenátusának üléseit is meg lehet itt találni. Kéri a Tanács
tagjait, hogy amennyiben egyetértenek az ülés,- és munkatervvel fogadják el azt.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai egyhangúlag elfogadják az ülés és munkatervet.

8. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Kandó Kálmán kollégium ügyében az Egyetem első fokon megnyerte a pert a HÉROSZ
projektcége ellen. Tervezik, hogy a HÉROSZ ellen kártérítési igényt fog benyújtani az
Egyetem, erről folynak most a tárgyalások. Szó van arról is, hogy egy kísérleti program
keretében, melyben több hasonló sorsú épület van, felújításra kerülne a kollégium. Ezek
sajnos egyelőre csak tervek, a megvalósulás még kérdéses.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a tanács tagjai tudomásul vettek.

9. Napirendi pont
Egyebekben Visnyei László gazdasági vezető az új szállásárakról tájékoztat, melyek
február 1-től élnek. Február hónapban megelőző audit lesz az Egyetemen, mely két
tagkollégiumunkat érinti. Márciusban kerül sorra a teljes körű megújító és tanúsító auditra,
amely lényegében már minden Tagkollégiumot érint.
Ezt követően a Tagkollégiumok képviselői röviden tájékoztatják a Tanács tagjait az aktuális
történésekről.
Balogh József tájékoztatást ad a felsőoktatási kollégiumok új országos érdekképviseleti
tevékenységéről, szerveződéséről.
Nyíri Imre, a Bánki Donát Kollégiumban megrendezésre kerülő P-Faktor főszervezője, a
kibővített P-Faktor lehetőségét veti fel a Tanács tagjainak.
Végezetül igazgató úr megköszöni a részvételt, a Tanács ülését bezárja.
Budapest, 2013. február 18.
Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

