Emlékeztető
ÓE-KOLL, 0685 , 2013.
Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2013. június 26-i üléséről

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a tanév II. félévének történéseiről, valamint a 2013-as év első felére
megfogalmazott célkitűzések megvalósulásáról.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
2./ Tájékoztató a Kollégium 2013-as év I. félév gazdálkodásáról, beruházások és
fejlesztések alakulásáról, illetve pályázati tevékenységéről.
Előterjesztő: Visnyei László gazdasági vezető
3./ A HÖK kollégiumi alelnökének beszámolója, a tanév II. félév szakmai
munkájáról, a Tagkollégiumok tervezett közösségi, és szabadidős
programjainak megvalósulásáról.
Előterjesztő: Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök, TKollHÖK elnökök
4./ Tájékoztató a KollHÖK 2013-as év első félév gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök
5./ Tájékoztató a kollégiumi térítési,- és különeljárási díjak befizetésének
helyzetéről.
Előterjesztő: Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
6./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléséről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
7./ Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégium helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
8./ A Kollégiumi Tanács 2013/2014-es tanév I. félév munkatervének tervezete.
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. Ezt követően javasolja, hogy
Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök távolléte miatt vegyék le a napirendről a KollHÖK (4.
napirendi pont) gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. 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
Az írásos anyagot kiegészítendően mondja el, hogy a megszorítások ellenére sem alakult
olyan nagyon rosszul az elmúlt félév, sajnos nagyon szűk keretek között lehetett
gazdálkodni. A személyi állomány változásáról beszél, a nyugdíjas kollégák távozásáról. A
szakmai, közösségi programok zavartalanul zajlottak. Fontos megemlíteni, hogy sajnos a
Márton Áron Szakkollégium megszűnését követően a férőhely kapacitásunk 60 fővel
csökkeni fog. Reméljük, hogy a jövőben kedvezőbbek lesznek a működési feltételek.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

2. Napirendi pont
Visnyei László gazdasági vezető
Írásos anyag most csak a pályázatokról készült, melyben látható az elnyert összeg is,
időarányosan a költések is megtörténtek. A 2013. évi költségvetésünk elfogadásra került a
márciusi Szenátus Ülés alkalmával. A megszorítások miatt a bérleményekre ebben az
időszakban sajnos nem tudtak külön összeget elkülöníteni. Sajnos év közben is lesznek még
zárolások, most még nem lehet tudni, milyen mértékben érinti ez az Egyetemet és azon
keresztül a Kollégiumot is. A működésünk az állandó szerződéses partnerekkel biztosított,
ezeken kívül mást nem nagyon lehet tervezni. Összegezve, spórolósan, takarékosan, de az
alapműködést fenntartva működtünk az elmúlt félévben. A kérdésekre szívesen válaszol.
Határozat: A Kollégiumi Tanács, 1 fő ellenszavazatával fogadta el a gazdálkodási
beszámolót.

3. Napirendi pont
A jelen lévő TKollHÖK elnökök, Kiss Eszter Terminus Hotel, Gál József Hotel@BMF
Diákotthon, Nyíri Imre Bánki Donát Kollégium, valamint Bozó Ferenc kollégiumi tanár
(Nagytétényi úti Kollégium), Boda Attila tagkollégiumi igazgató (Lébényi Pál Kollégium), és
Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató (Kiss Árpád Kollégium) képviselői rövid tájékoztatást
tartanak a félév során megrendezett eseményekről, illetve a nyári programokról. Sajnos a
Márton Áron Szakkollégium képviseletében nem volt jelen senki.
Határozat: A tájékoztatókat a Kollégiumi Tanács testülete tudomásul vette.

4. Napirendi pont

A napirendi pont Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök hiányzása, és a napirendekre
vonatkozó módosító javaslat értelmében le került a programról.

5. Napirendi pont
Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
Az írásos anyagban részletesen látszik, hogy kollégiumonként hány darab teljesített, vagy
nem teljesített tétel van, erről folyamatosan, szinte naponta tájékoztatva vannak azok, akiket
ez érint. Összességében el lehet mondani, hogy jelenleg kb. 1 % kintlévőség van, ami
nagyon minimális.
Határozat: A tájékoztatót a Kollégiumi Tanács testülete tudomásul vette.

6. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Szenátus ülésén elhangzottakról ad tájékoztatást, felhívva a figyelmet az írásos anyagok
között megtalálható emlékeztetőre. Két nagyon fontos dolgot emel ki, az egyik a várható
zárolásokkal kapcsolatos, a másik a költségvetési törvény módosítása, mely arról szól, hogy
a nyugdíjazások miatt megspórolt összegeket a költségvetési szervek kötelesek befizetni a
központi költségvetésbe, ez sajnos a kollégiumot is érintheti. Továbbiakban a tervezett
intézményi összevonásokról beszél. Az egyetemünkhöz jelezte csatlakozási szándékát az
SZIE Ybl, és az NYME GEO karai, most folynak erről a tárgyalások.
Határozat: A tájékoztatót a Kollégiumi Tanács testülete tudomásul vette.

7. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Sajnos a Kandó Kálmán Kollégium helyzete még mindig nem változott, bármilyen változás
lesz, azonnal tájékoztatást adunk.
Határozat: A tájékoztatót a Kollégiumi Tanács testülete tudomásul vette.

8. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Írásos anyagként mindenki tanulmányozhatta a második félév munkatervét, mely az aktuális
dolgokhoz alkalmazkodva még változhat, illetve ha valakinek javaslata van, az megteheti
most.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadta a 2013/2014-es tanév I. félév
munkatervének tervezetét.
9. Egyebek
Egyebekben igazgató úr a kollégiumból való kiköltözéssel illetve a felvételekkel kapcsolatos
teendőkről beszélt. Továbbá a kollégiumok képviselői a kiköltözésről, felvételekről, és a
várható programokról, eseményekről tájékoztatnak.
Végezetül igazgató úr megköszöni a részvételt, a Tanács ülését bezárja.
Budapest, 2013. július 03.
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