Emlékeztető
ÓE-KOLL, 0258, 2014.

Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2014. március 26-i üléséről

Napirendi pontok:
1./ Az Egyetem és azon belül a Kollégium 2013. évi, a Szenátus által jóváhagyott
költségvetési beszámolója.
Előterjesztő:

Balogh József kollégiumigazgató

2./ Az Egyetem és azon belül a Kollégium 2014. évi, a Szenátus által jóváhagyott
költségvetése.
Előterjesztő:

Balogh József kollégiumigazgató

3./ Tájékoztató a kollégiumi térítési,- és külön eljárási díjtartozások befizetésének
helyzetéről, a kollégiumi férőhelyek feltöltéséről.
Előterjesztő:

Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda

4./ Tagkollégiumok „Esemény és programterve” a tavaszi félévre.
Előterjesztő:

TKollHÖK elnökök, Tagkollégiumi vezetők

5./ Tájékoztató a -tisztújító- Tagkollégiumi Közgyűlésekről.
Előterjesztő:

TKollHÖK elnökök, Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök

6./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléséről.
Előterjesztő:

Balogh József kollégiumigazgató

7./ A 2014/2015-ös tanév felvételi eljárásával („Tavaszi jelentkezési időszak Felsőbb évesek”) kapcsolatos aktuális információk, és feladatok.
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 utca 8.) hozzáférhető. A jelenléti ív szintén itt kerül lefűzésre az
emlékeztetővel együtt.
1. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A kiküldött anyagban két helyen szerepel a kollégium, mind a kollégiumi rendszer
fenntartásának és működésének a beszámolója. Ezekből kiderül, hogy a kollégium hiánnyal
zárt, de ez a hiányösszeg az Egyetemet súlytó év végi zárolásnak, illetve a Hotel@BMF
Diákotthon nyári két hónapjának bérleti díjának köszönhetően jött ki. Összességében jó

irányba haladunk, itt köszöni meg a kollégák segítségét. Kérdezi, hogy van-e valakinek
kérdése.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai tudomásul vették a napirendi pontban elmondottakat.

2. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Kollégium 2014. évi költségvetésében a teljes kiadás és bevétel oldalon azok a számok
szerepelnek, amelyeket mi megfogalmaztunk. Az új rovat elszámolási és az új pénzügyi
nyilvántartó rendszer miatt folyamatosan egyeztetnünk kell a Költségvetési és Számviteli
Osztállyal. Az lenne a jó, ha a következő pénzügyi év végén közel 0-ra tudnánk teljesíteni a
kollégiumi rendszer fenntartását. A Szenátus ülésén egyhangúlag el lett fogadva a
költségvetés, kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai tudomásul vették a napirendi pontban elhangzottakat.

3. Napirendi pont
Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
A térítési díjakról a kimutatás ki lett küldve az érintettek részére, illetve a mai napi adatok
szerinti állapotról a nyomtatott példányt most körbeadja a tanács tagjai számára.
Összességében nagyon jó a helyzet, hiszen alig van kintlévőségünk. A feltöltöttségről
elmondja, hogy Budapesten a Nagytétényi úti kollégiumban 18, míg a Terminus Hotelben 2
szabad hely, a Lébényi Pál Kollégiumban 32 üres hely van jelenleg. A friss adatokat
folyamatosan kapják az érintettek.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

4. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Nagytétényi úti Kollégium kivételével minden kollégiumból elküldték a tavaszi félév
esemény és programtervet, kéri a jelen lévő diákvezetőket, hogy egészítsék ki az elküldött
anyagokat.
Kopcsjak Tamás TKollHÖK Elnök Bánki Donát Kollégium
Három eseményről beszél kiegészítésképpen. Az első már megrendezésre került, a
Tavaszköszöntő bál, mely nagyon jó hangulatú volt, ebből szeretnének hagyományt
teremteni. A másik nagyobb rendezvény, az Óbudai Egyetemi Napok, melynek egyik
állomása a kollégiumunkban lesz, a P-Faktorhoz hasonló rendezvényen, ahol bárki felléphet
valamilyen produkcióval. Kollégiumi kirándulást is terveznek, szeretnének más kollégiumi
rendezvényeken is részt venni.
Sándor Ádám DKollHÖK Elnök Hotel@BMF Diákotthon
Póker bajnokságot, Nőnapi teaházat rendeztek, a körök működnek. A legnagyobb
eseményük a Kukac Napok, illetve lesz még egy mulatós este, melyre mindenkit várnak,
ezen kívül szintvacsorákat szerveznek.
Hortobágyi Miron TKollHÖK képviselő Kiss Árpád Kollégium
A körök náluk is folyamatosan mennek, továbbá házibajnokságok zajlanak. Legnagyobb
rendezvényük a „Kiss Napok”, és a „Föld Napja” is megrendezésre kerül majd, illetve
kirándulást is szeretnének szervezni.
Szpisják Patrik TKollHÖK Elnök Lébényi Pál Kollégium
Az eddigi körök továbbra is folynak náluk, foci kupát rendeztek, öreg diák estet szerveznek,
illetve túrázni fognak.

Bozó Ferenc kollégiumi tanár Nagytététnyi úti Kollégium
Az ELTE-vel közös rendezvény volt nemrég, kardió-kör működik, az ELTE rendezvényein
részt vesznek a mi kollégistáink is.
Kiss Eszter TKollHÖK Elnök Termunis Hotel
Farsangi bál volt, szintvacsorákat szerveznek, „pazl”-verseny
gyermeknap, sportnap, focibajnokság van a terveik között.

lesz,

csocsó-kupa,

Balogh József kollégiumigazgató nagyon örül a sok rendezvénynek, kéri, hogy a megfelelő
tájékoztatás legyen meg a Honlapon (beharangozó, beszámoló, képek).
Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató Kiss Árpád Kollégium
Nagyon örül, hogy ilyen sok és gazdag programot szerveznek a kollégistáink, a Tanács
nevében dicséretet ad a hallgatói vezetőknek, hogy hagyományteremtően és
lelkiismeretesen végzik a munkájukat.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

5. Napirendi pont
Jelenleg két Közgyűlés zajlott le, az emlékeztetőket megkaptuk.
Kopcsjak Tamás TKollHÖK Elnök Bánki Donát kollégium
A félév eseményeiről esett szó, majd gazdasági beszámoló volt. TKollHÖK elnökválasztás
volt, új elnököt választottak Néder József személyében. Kollégiumigazgatói tájékoztató volt
a tervezett beruházásokkal kapcsolatban.
Kiss Eszter TKollHÖK Elnök Terminus Hotel
A közgyűlésen ismertették a programokat, majd elnökválasztás történt, melyben
megerősítették Őt a pozíciójában. Pénzügyi beszámoló volt, pályázati lehetőségekről volt
szó. A térítési díjakról esett szó, elég sokan voltak, rendben lezajlott.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

6. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Az elmúlt három Szenátus ülés anyagait (meghívó, emlékeztető, határozattár) mindenki
megtalálhatja az írásos anyagok között a honlapunkon, ehhez külön nem kíván hozzátenni
semmit. Az Európai Uniós Pedagógus Napról tájékoztat, illetve arról, hogy új rektora lesz az
Egyetemnek, Prof. dr. Fodor János egyetemi tanár személyében. Új kar jön létre az
Egyetemen, mivel Székesfehérváron az ÓE AREK be fogja integrálni a Nyugat
Magyarországi Egyetem GEO Karát. A lezajlott, sikeres Egyetemi audit-ról tájékoztat. A
felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

7. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Feltöltésre került a honlapra a pályázható férőhelyek felsorolása, a felvételi eljárás anyaga, a
közösségi igazolás sablonja, nagyon részletes útmutatóval. Majd igazgató úr az új kollégiumi
díjakról tájékoztat, illetve a bérleményi férőhelyek helyzetéről.
Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök annyiban egészíti ki az előtte elhangzottakat, hogy
kéri ő is a tanács támogatását a Hotel@BMF Diákotthonban lévő rektori apartmanok
helyzetével, és a 3P Tavaszmező Kft. projekt céggel meglévő szerződés felülvizsgálatában.
A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol.

Határozat: A kollégiumi tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a kollégiumi férőhelyekre
vonatkozó, illetve a felvételi eljárás meghirdetésének anyagát, továbbá a közösségi, közéleti
igazolás nyomtatványt.
8. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Kandó Kálmán Kollégium esetében a helyzet sajnos továbbra is változatlan, és úgy tűnik,
hogy ebben az évben már nem fog történni semmi. Vannak tervek és elképzelések, de ezek
még nem véglegesek.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai tudomásul vették a napirendi pontban elhangzottakat.

9. Napirendi pont
Egyebekben Boda Attila kollégiumigazgató a GPS-tábor időpontjáról tájékoztat. Bozó
Ferenc kollégiumi tanár a Nagytétényi úti kollégiumban elkövetkező programokról tájékoztat.
Novák János tagkollégiumi igazgató, szintén a várható programokról tájékoztat. Schmiedt
Péter HÖK kollégiumi alelnök a FEKOSZ részére elküldött levélről tájékoztat, illetve az
EHÖK-vezetőképzőről, a kulturális és sportpályázatról, az összkollégiumi kirándulásról, és a
közeljövőben megrendezendő programokról.
Igazgató úr kéri a kollégiumok képviselőit, hogy nézzék át a saját honlapjaikat, aktualizálják
annak tartalmát.
Végezetül igazgató úr megköszöni a részvételt, és a tanács ülését bezárja.

Budapest, 2014. április 17.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

