Emlékeztető
ÓE-KOLL, 0624 , 2014.

Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2014. július 02-i üléséről

Napirendi pontok:
1./ Beszámoló a tanév II. félévének (2014-es év első fele) történéseiről, valamint a
megfogalmazott célkitűzések megvalósulásáról.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
2./ Beszámoló a Kollégium 2014-es év I. félév gazdálkodásáról, beruházások és
fejlesztések alakulásáról, illetve pályázati tevékenységéről.
Előterjesztő: Visnyei László gazdasági vezető
3./ A HÖK kollégiumi alelnökének beszámoló, 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 2014-es év első félév gazdálkodásának főbb
keretszámairól.
Előterjesztő: Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök
5./ Tájékoztató a felsőbb évesek kollégiumi felvételi eljárásának lezárásáról, illetve
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./ A Kollégiumi Tanács 2014/2015-ös tanév I. félévi programjának tervezete.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
8./ 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 napirendi ponthoz készült egy 6 oldalas anyag, reméli, hogy valamennyire sikerült ezt
tanulmányozni, egy dolgot emel ki, mégpedig az elmúlt időszak történései és változásai
kapcsán, mondja, hogy sok év alatt sem lehetett ilyet tapasztalni, hogy adminisztratív és
költségvetésileg nem lehet látni a keretek alakulását, nincs tiszta nyilvántartás. Nincs meg a
szinkron a programok között, ilyen félév eddig még szinte nem is volt. A programokat,
szakmai életet illetően, viszont nagyon mozgalmas és tartalmas fél év volt. A kollégiumi
elhelyezések kapcsán elmondja, hogy a következő tanévben hat helyszínen vagyunk,

szeptembertől valószínűleg egy újabb helyszínnel bővülünk Székesfehérváron. Az
elhelyezési arányok jók. A térítési díjak emelkedtek, a kollégium honlapján minden új
információ megtalálható. A beruházásokat, korszerűsítéseket illetően, úgymond
takaréklángon égünk, csak azt tudjuk csinálni, ami nagyon szükséges. Összességében a
lehetőségekhez képest, mindent megvalósítottunk, amit lehetett.
Határozat: A Kollégiumi Tanács testülete egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

2. Napirendi pont
Visnyei László gazdasági vezető
Bizonyára látta mindenki a gazdálkodási beszámoló anyagát, elég egyszerűre sikerült a tabló
az előbb elmondottak miatt is. A kiadások túlnyomó részt felkönyvelésre kerültek, a
maradványok és a keretek, illetve a bevételekből a rezsidologi rész még nem kerültek
felkönyvelésre. A tényleges kiadások is láthatók, augusztus végén tervbe van véve egy
egyeztetés a gazdasági igazgatóság osztályvezetőjével, hogy egy kicsit tisztább képet
kapjunk. A pályázatokkal kapcsolatban elmondja, hogy itt is egyszerű volt a helyzet, a sport
és kulturális pályázat eredményeit láthatják. A közbeszerzések jelenlegi helyzetét és
eredményeit ismerteti.
Határozat: A kollégiumi tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a gazdasági beszámolót.

3. - 4. Napirendi pont
Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök elfoglaltságai miatt nem tud jelen lenni, ezért küldött
egy írásos beszámolót, a tanév első félévének gazdálkodásáról, illetve a következő félév
tervezett programjairól. Továbbiakban a tagkollégiumok képviselői röviden ismertetik az
elmúlt félév során megvalósult programokat, eseményeket. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a
közösségi élet szempontjából is egy igen tartalmas és mozgalmas félévet zártunk.
Határozat: A tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a beszámolót, illetve tudomásul veszik a
KolloHÖK gazdálkodására vonatkozó keretszámokat.
5 Napirendi pont
Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
Június 30-al lezáródott a felvételi eljárás, körbe lesz adva a legfrissebb kimutatás a
felvételekről. Elkészültek a jegyzőkönyvek, felkerültek a honlapra. A kollégiumi térítési díjak
befizetéséről is készült egy kimutatás. Nagyon sok lemondás érkezett, de folyamatosan
kerülnek feltöltésre a helyek. Térítési díj szempontjából nagyon jó a helyzet nem sok a
kintlévőség, a szolgáltatási díjak is megfogyatkoztak.
Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató, a felvételi bizottság vezetője
Elkészült a jegyzőkönyv, melyben fel vannak tüntetve a pontos számadatok. Meglepőnek
tartja a sok lemondást.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a tanács tagjai tudomásul vettek.

6 Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Három írásos anyag tartozik a napirendi ponthoz, a meghívó, az emlékeztető és a
határozattár. Külön nem szeretne hozzáfűzni semmit. Ha valakinek kérdése van, arra
szívesen válaszol.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a tanács tagjai tudomásul vettek.

7 Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Ismerteti a következő tanév első félévének Kollégiumi Tanács testületére vonatkozó
időbeosztását és üléstervét.
Határozat: A tanács tagjai, egyeztetések után, egyhangúlag elfogadják a programtervezetet.

8./ Egyebek
Balogh József kollégiumigazgató elsőként ismerteti az OTDK időpontját. Ismerteti az
egyetem nyári működését. Elmondja, hogy Székesfehérváron megalakult az Alba Regia
Műszaki Kar, két intézet lesz, ahol két intézet, a Mérnöki intézet és a Geoinformatikai intézet
fog működni. Szeptember elején megújító, minden munkatársra kötelező érvényű tűzvédelmi
oktatás lesz az Egyetemen. Ezt megelőzően július 8-án a védelmi ügyintézőknek lesz külön
oktatás. Szeptember 1-én kerül sor a tanévnyitó ünnepségre a Művészetek Palotájában,
amire kéri, hogy minél többen jöjjenek el. Novák János tagkollégiumi igazgató kéri, hogy a
2015-ös OTDK idejére a saját tagkollégiumok vendégszobáit ne adjuk ki, mert lesz több
hallgató, akik egyetemi munkavégzés miatt a bezárás idejére nem tudnak majd hazaköltözni,
és őket el kell helyezni.
Igazgató úr szokás szerint kéri, hogy a honlapra minden rendezvényről küldjenek cikket,
képet stb.

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

Budapest, 2014. július 14.

Kerek Sándorné s. k.
emlékeztető készítő

Balogh József s. k.
kollégiumigazgató

