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Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2014. február 05-i ülésérıl

Napirendi pontok:
1./ Beszámoló a Kollégium 2013-as év gazdálkodásáról, beruházások és
fejlesztések alakulásáról, illetve pályázati tevékenységérıl.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató, Visnyei László gazdasági
vezetı
2./ Tájékoztató a KollHÖK 2013-as évi gazdálkodásának fıbb keretszámairól.
Elıterjesztı: Schmiedt Péter EHÖK kollégiumi alelnök
3./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának ülésérıl.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató
4./ Tájékoztató a kollégiumi térítési,- és külön eljárási díjtartozások befizetésének
helyzetérıl, a kollégiumi férıhelyek folyamatos feltöltésérıl.
Elıterjesztı: Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
5./ A Kollégium 2014-es év költségvetési terve, gazdálkodási és fejlesztési
elképzelései.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató, Visnyei László gazdasági
vezetı
6./ „Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Rend Kancellária Kollégiumi
Kiegészítés szabályzat, Mellékletek”
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató
7./ A 2014/15-ös tanév felvételi eljárásával („Tavaszi jelentkezési idıszak - Felsıbb
évesek”) kapcsolatos aktuális információk, és feladatok.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató
8./ A Kollégium vezetı testületeinek 2013/2014-es tanév II. félév ülés és
munkaterve.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató
9./ Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégium helyzetérıl.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató
10./ Egyebek.

A Kollégiumi Tanács ülésének írásos anyagai a következı linkrıl tölthetık le:
http://koll.uni-obuda.hu/kot

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 utca 8.) hozzáférhetı. A jelenléti ív szintén itt kerül lefőzésre az
emlékeztetıvel együtt.

Balogh József igazgató úr elıször is bemutatja, és szeretettel köszönti Dr. Gáti József
kancellár Urat, aki mostantól, mint állandó tanácskozási jogú tag szerepel a Tanács ülésein.
Az Egyetemen történt Szervezeti átalakítás következtében, mostantól a Kancellária
intézményéhez fogunk tartozni szervezetileg, kancellár úr látja el ezen túl a Kollégium
szakmai felügyeletét, az oktatási területet pedig, továbbra is Kártyás Gyula oktatási
fıigazgató úr felügyeli.

1. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A kiküldött anyagok között szerepel a tabló szerinti zárás kimutatás, mely a maradványok
összegét mutatja, a pályázati tevékenységekkel kapcsolatos tényadatok, a saját bevételekre
vonatkozó teljesülési adatok, külön táblázatban szerepel a saját fenntartású
tagkollégiumokra vonatkozó fejlesztéseket, beruházásokat megjelenítı adatok. Röviden csak
annyit fız hozzá, hogy a 2013-as évben tervezett célkitőzéseket nagyságrendileg tudtuk
tartani, sajnos a beszerzési tilalmak nem könnyítették meg a dolgunkat, de ennek ellenére is
tisztességes maradványokkal zártuk az évet. Az év végén, az egyetemen nagyon komoly
zárolás történt, mely a kollégiumot is érintette, e miatt elég nehéz helyzetben leszünk a
2014-es évben. Összességében a saját bevételeinket néhány százalékkal túlteljesítettük, a
saját fenntartású intézményeinkben voltak fejlesztések, beruházások.
Visnyei László gazdasági vezetı
A decemberi éves beszámolóhoz képest még felkönyvelésre kerültek bevételek és kiadások.
Úgy gondolja, eredményesen zártuk az évet, nem léptük túl a kereteinket, sajnos a zárolások
elég érzékenyen érintettek mindenkit. Reméljük az idei évben is sikerül megfelelıen
felhasználni a kereteinket. A táblázatokban szereplı adatok önmagukért beszélnek, azokat
nem szeretné kiegészíteni. A pályázatokkal meglehetısen szép összegeket sikerült elnyerni.
Ha valakinek kérdése van, arra szívesen válaszol.
Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató
A gazdasági kérdésekkel kapcsolatban az egyetem vezetése felé lenne az a kérdése, vagy
kérése, hogy az egyetem továbbra is támogassa a kollégiumok állagmegóvását, nem
szeretnénk visszacsúszni a régebbi állapotokhoz. Nagyon örül a sikeres pályázatoknak és a
további lehetıségeknek, köszönettel tartozunk a felelısöknek.
Dr. Gáti József kancellár
A kollégium gazdálkodásával, mőködésével kapcsolatosan elmondja, hogy egy nagyon
gondos precíz rendszer mőködik a kollégiumban, mely napra készen figyelemmel kíséri a
gazdálkodási folyamatokat, ez szinte minta értékő, ezért köszönet illeti a kollégium
vezetését. A kérdésre, illetve kérésre válaszolva elmondja, hogy meglehetısen nehéz
gazdasági környezetben kell léteznünk, a felsıoktatás támogatása csökkent, folyamatos
zárolások, elvonások történnek. Ismerteti az új rendszer mőködését, a keretek elosztását. A
továbbiakban még nagyobb figyelmet kell fordítani a pályázati tevékenységekre, illetve a
vállalkozási tevékenységekre, erre ösztönözne mindenkit.
Határozat: A kollégiumi tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a 2013. évi gazdálkodási
beszámolót.
2. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Schmiedt Péter a HÖK kollégiumi alelnöke nevében (külföldi távollét) terjeszti elı a napirendi
ponthoz megküldött írásos anyagot. A napirendi ponthoz egy 1 oldalas anyag tartozik, mely
tartalmazza a Hallgatói Érdekképviselet 2013. évi dologi költségvetésének keretszámait. A
lényeges számadatokat külön ismerteti, és köszönetet mond a Hallgatói Önkormányzatnak a
támogatásért. Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészíteni valója.
Határozat: Tájékoztató jellegő napirendi pont, melyet a tanács tagjai tudomásul vettek.

3. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Mindenki számára elérhetı volt az elmúlt két szenátus ülésének a meghívója, az
emlékeztetık és a határozattár anyagok, ezekhez hozzáfőzni nem szeretne semmit. Egy
dolgot viszont ismertet, hogy az egyetemen a közeljövıben rektorváltás lesz, prof. Dr. Rudas
Imre rektor úr helyett, prof. Dr. Fodor János rektor helyettes úr fogja ezt a tisztséget
betölteni. Továbbra is zajlik a szabályzatok alkotása, változtatása, az egyetemen és mind
emellett, az oktatási munka területén is helyt kell állni. Kérdezi, hogy van-e kérdése
valakinek.
Határozat: Tájékoztató jellegő napirendi pont, melyet a tanács tagjai tudomásul vettek.

4. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A NEPTUN rendszernek köszönhetıen folyamatosan szőrjük az adatokat, ebbıl látszik,
hogy alig van kintlévıségünk, nagyon jó eredmények vannak. A férıhelyek feltöltése is kezd
normalizálódni.
Csányi Zoltán kollégiumi NEPTUN rendszergazda
A ma reggel leszőrt adatokat most kiosztja a tagok részére tanulmányozásra. Naponta
figyelemmel kíséri az adatokat, az üzeneteket folyamatosan küldi az érintettek részére.
Határozat: Tájékoztató jellegő napirendi pont, melyet a tanács tagjai tudomásul vettek.

5. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Az elmúlt idıszak történései nem könnyítették meg a dolgunkat, a tervezést illetıen, az új
rendszernek köszönhetıen, melyet az Államkincstár szigorításainak köszönhetünk. Nagyon
sok munkával át kellett dolgozni az adatainkat, megváltozott több munkafolyamat rendje is.
Boda Attila tagkollégiumi igazgató
Elmondja, hogy a Lébényi Pál kollégiumban a karbantartási munkák elvégzése még sajnos
továbbra sincs megoldva. Az lenne a kérése, hogy minél hamarabb kellene erre valamilyen
megoldást találni, mert tovább már nem tudnak e nélkül mőködni.
Dr. Gáti József kancellár
Sajnos az alapvetı problémát az okozza, hogy a megjelent kormány határozat, emberi
erıforrás oldaláról is korlátozza az intézményeket. Nagy probléma az is hogy a nyugdíjba
ment dolgozók helyett nem lehet embert felvenni, számon tartja a problémát, meg nézi, hogy
mit lehet tenni a megoldás érdekében.
Határozat: A tanács tagjai egyhangúlag elfogadják és jóváhagyják a 2014-es év
költségvetési, gazdálkodási és fejlesztési tervezetét.

6. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Kollégium alapszabályzatának mellékleteit, 5 db mellékletet terjeszt fel meghallgatásra,
illetve elfogadásra.
Ezek a - Kollégium Szervezeti Felépítése - a - Szabad férıhelyek hasznosítása
szabályzat - a - Kollégiumi általános követelményrendszer - a - Kollégiumi
jelentkezések elbírálása, eljárási és szervezeti rendje - és végül a - Kollégium fegyelmi
és kártérítési eljárás, elbírálási rendje. Elfogadásuk után a Rektori Tanács és a Szenátus
testülete részére kerülnek elıterjesztésre a dokumentumok.
Határozat: A mellékletek egyenkénti ismertetése után a kollégiumi tanács tagjai
egyhangúlag elfogadták, jóváhagyták a szabályzatmódosításokat.

7. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Ismerteti a 2014/15-ös tanév felvételi eljárásával („Tavaszi jelentkezési idıszak - Felsıbb
évesek”) kapcsolatos aktuális információk, és feladatok. Felhívja a figyelmet a szociális
ösztöndíj pályázat határidejére. Ki lett küldve az idıütemterv, melynek jóváhagyását kéri a
tanácstól.
Határozat: A kollégiumi tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a felvételi eljárással
kapcsolatos ütemtervet.
8. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A napirendi ponthoz kapcsolódóan ki lett küldve az egyetem vezetı testületeinek, illetve a
Kollégiumi Tanács üléseinek tervezett programterve, továbbá az egyetemi tanév
idıbeosztása.
Határozat: A kollégiumi tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a kollégiumi vezetı testületek
ülés és munkatervét.
9. Napirendi pont
Dr. Gáti József kancellár
A Kandó Kálmán Kollégium sorsát illetıen, elmondja, hogy jelenleg több szálon is futnak az
események, a bírósági rendelkezés még hatályban van, mely szerint a kivitelezınek be
kellene fejeznie a munkát, ez nagyon bizonytalan, sok dolog akadályozza. Illetve most egy
teljesen új megoldás is szóba került, mely szerint minisztériumi támogatással valósulna meg
a felújítás. Még nem született döntés egyik verziót illetıen sem, bármilyen megoldás születik,
azt elızıleg mindenképpen meg fogják a tanáccsal is közösen konzultálni.
Beszél még arról, hogy egy önálló Mőszaki Kar fog alakulni Székesfehérváron, jelenleg még
végleges döntés errıl sincs, a kormányrendelettıl függ minden.
Határozat: Tájékoztató jellegő napirendi pont, melyet a tanács tagjai tudomásul vettek.

10. Napirendi pont
Egyebekben a pályázatok beadási rendjérıl esik szó, kollégiumonként a tervezett
programokat ismertetik a kollégák.

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

Budapest, 2014. február 16.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztetı készítı

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

