Emlékeztető
ÓE-KOLL, 1137, 2013.

Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2013. november 14-i üléséről

Napirendi pontok:
1./

Tájékoztató a hallgatói nyilvántartásokról és statisztikai kimutatásokról.
Előterjesztő:
Balogh József kollégiumigazgató

2./

Tájékoztató a kollégiumi térítési,- és külön eljárási díjtartozások befizetésének
helyzetéről, a kollégiumi férőhelyek folyamatos feltöltéséről.
Előterjesztő:
Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda

3./

Tájékoztató a Tagkollégiumi Közgyűlésekről.
Előterjesztő:
Tagkollégiumi vezetők 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:
Tagkollégiumi vezetők és TKollHÖK elnökök

6./

Tájékoztató a 2013. év bérleményi férőhelyek finanszírozásáról és a lakhatási, illetve
kollégiumi normatíva támogatás alakulásáról.
Előterjesztő:
TKollHÖK elnökök

7./

A kollégiumi jelentkezések elbírálásának eljárási és szervezeti rendje szabályzat
módosítása.
Előterjesztő:
Balogh József kollégiumigazgató

8./

Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégium helyzetéről.
Előterjesztő:
Balogh József kollégiumigazgató

9./

Egyebek.

A Kollégiumi Tanács ülésének írásos anyagai a következő linkről tölthetők le:
http://koll.uni-obuda.hu/kot

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
Balogh József kollégiumigazgató
A kollégium honlapján és az írásos anyagok között lehet tanulmányozni a statisztikai
táblázatokat, a kollégiumi férőhelyek alakulásáról, a mostani, szeptemberi felvételi eljárás
eredményéről, az összkollégiumra vonatkozó jelentkezések, elhelyezések, illetve az
elutasítottakról készült anyagot. Készült egy karonkénti kimutatás is. Kérdezi, hogy van-e
valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont. A kollégiumi tanács testülete tudomásul vette
az anyagokat.

2. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A befizetésekről készült kimutatásból látszik, hogy szeptember, október vonatkozásában a
kiírt tételek szinte teljes egészében befizetésre kerültek, illetve már a novemberi díjak
egyrésze is be lett fizetve. Ismételten felhívja a figyelmet a határidők betartására.
Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
A befizetéseket illetően ismerteti a jelenlegi helyzetet, hány aktív tétel van még
novemberben. Már elkezdődtek a lemondások, szám szerint ismerteti az üres férőhelyeket.
A kérdésekre szívesen válaszol.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

3. Napirendi pont
Kopcsjak Tamás TKollHÖK Elnök Bánki Donát Kollégium
Elmondja, hogy pótválasztás történt a kollégiumban, egy fő érdekvédelmi felelőst
választottak újra, Köteles Tamás személyében.
A többi kollégiumban az előző Tanácsülésen elmondottakhoz képest, nem történt változás.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

4. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Az írásos anyagok között megtalálható a Szenátus üléséről készült meghívó, emlékeztető és
határozattár, melyet mindenki elolvashatott. Ha ezzel kapcsolatban van kérdés, arra
szívesen válaszol. Tájékoztat az Egyetem felső vezetésében történő változásokról, illetve
arról, hogy az Egyetem, mint jól gazdálkodó intézmény pályázati úton 100,-MFt állami
támogatásban fog részesülni.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

5. Napirendi pont
Bozó Ferenc kollégiumi tanár, Igaz Máté TKollHÖK Elnök, Nagytétényi úti Kollégium
A kollégium felszereltsége elég szerény, annyi változás történt, hogy a közösségi helyiségek
és a szobák egy része ki lett festve, a hallgatók segítségével. A Márton Áron Szakkollégium
bezárását követően kaptak hűtőket. Az ELTE vezetőségével a kapcsolatuk jó, a diákvezetők
kapcsolata is jó a személyzettel. Kiemeli, hogy a közösségi élet nagyon jó.
Kiss Eszter TKollHÖK-Elnök Terminus Hotel
Felszereltségben náluk is vannak hiányosságok, a szintet lezáró rácsos kapu szinte
állandóan rossz. A vezetőséggel ők is jó kapcsolatot ápolnak.
Horváth Gábor kollégiumi tanár Terminus Hotel
A hiányosságok pótlásáról beszélni fog a vezetőséggel. Megemlíti, hogy kicsit nehézkesen
mennek a dolgok, reméli, hogy tudnak erről majd beszélni és javulni fog a helyzet. A nyári
felújításnak nagyon örülnek, melyről a KOT ülés előtt meg is győződhettek az érdeklődők.
Határozat: A tájékoztató jellegű napirendi pontot a tanács tudomásul vette.

6. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Ismerteti a lakhatási, illetve a kollégiumi normatíva kiszámításának a módját. A mellékelt
kimutatásokon ezek a számítások vannak levezetve, részletesen ismerteti az összegeket, a
támogatások kollégiumonkénti leosztását.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

7. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A legutóbbi Tanácsülésen szó volt arról, hogy a felvételi határozatok kiküldése a jövőben a
NEPTUN tanulmányi rendszeren keresztül történne meg. Meg lett vizsgálva ennek a jogi
háttere, és nem találtak kifogást ellene. Az Oktatási Főigazgató úrtól is engedélyt kaptunk a
tervezet előkészítéséhez. Az írásos dokumentumok a szabályzat módosítását, és a Neptun
üzenet tartalmát és formáját mutatja be.
Schmiedt Péter HÖK Kollégiumi Alelnök
A Hallgatói Tanácson napirendi pont volt ez a változtatás, a Tanács tagjai egyhangúlag
támogatják a szabályzat módosítását, azzal a kikötéssel, hogy a szabályzatot és a tervezett
változtatásokat szeretnék látni, még mielőtt az Egyetem döntéshozó testületeihez kerül
jóváhagyásra.
Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
A változtatás technikai hátteréről beszél, a csatolt anyagok között található egy kinyomtatott
minta is erre, meg lehet tekinteni.
Határozat: A Kollégiumi Tanács testülete egy fő tartózkodásával, támogatja a szabályzat
módosítását, egyben felkéri Balogh József kollégiumigazgatót, hogy az írásos anyagokat
küldje meg az EHÖK testülete részére az egyetértési jog érvényesítése érdekében. Ezzel
párhuzamosan felkérik Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnököt, hogy a szabályzatot
terjessze elő az EHÖK elnöksége és a Hallgatói Tanács testülete részére.

8. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Sajnos a Kandó Kálmán Kollégium ügyében változás még mindig nem történt, tovább folyik a
pereskedés. Ha új információ lesz, arról azonnal tájékoztatást adunk.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

9. Egyebek
Balogh József kollégiumigazgató kéri a kollégium képviselőit, hogy minden rendezvényről,
vagy eseményről adjanak tájékoztatást a szokásos módokon cikk és képek formájában,
melyet meg lehet jelentetni a Honlapon. Majd a sikeres ÓE Kulturális, Sport és Kari
pályázatokról beszél.
Visnyei László gazdasági vezető, a közelmúltban lezajlott leltár lebonyolításában kapott
segítséget köszöni meg a kollégáknak.
A továbbiakban az elkövetkező Tagkollégiumi programokról tájékoztatnak a kollégiumok
képviselői.

Novák János tagkollégiumi igazgató ad tájékoztatást az Összkollégiumi Póker Kupa, a
Kirándulás és a Színházlátogatások lehetőségéről, illetve elmondja, hogy a Balassi Intézet
Pro Cultura Pályázatán nem nyertünk.

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

Budapest, 2013. november 20.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

