Emlékeztető
ÓE-KOLL, 0935, 2014.

Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2014. október 08-i üléséről

Napirendi pontok:
1./ A Kollégiumi Tanács 2014/2015-ös tanév I. félév munkaterve, a Kollégium és az
Egyetem vezető testületeinek ülésterve.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
2./ Beszámoló a 2014/2015-ös tanév „Nyári” felvételi eljárásáról, a Tagkollégiumi
beköltözések tapasztalatairól, valamint a várólistáról.
Előterjesztő: Csík Erzsébet és Boda Attila felvételi bizottságvezetők,
Csányi Zoltán Neptun rendszergazda
3./ Beszámoló, a Kollégium 2014-es év gazdálkodásának
tevékenységének időarányos teljesüléséről.
Előterjesztő: Visnyei László gazdasági vezető

és

pályázati

4./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléséről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
5./ Tájékoztató a Tagkollégiumi Gólyatáborokról, Gólya programokról.
Előterjesztő: Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök, TKollHÖK elnökök
6./ Tájékoztató a TKollHÖK-ök által, a 2014/2015-ös tanév I. félévre tervezett
szakmai, szabadidős és közösségi programokról.
Előterjesztő: Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök, TKollHÖK elnökök
7./ Tájékoztató az Alba Regia Műszaki Kar létrejöttéről és Kollégiumának
helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató,
Boda Attila tagkollégiumi igazgató
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.
0. napirendi pontban bemutatkozik Kiss Gergely a Kollégiumi Tanács új tagja, a
Székesfehérvári GEO Kollégium megválasztott TKollHÖK Elnöke.

1./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató Úr ismerteti az első napirendi ponthoz kiadott írásos
anyagok tartalmát, melyek a Kollégiumi Tanács és az Egyetem vezető testületeinek az
üléstervei, naptárak, tervezett napirendi pontokkal. Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzáfűzni
valója, vagy kiegészítése ezekkel kapcsolatban.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a féléves ütemterveket.

2./ Napirendi pont
Csík Erzsébet a budapesti felvételi bizottság vezetője
A felvételi jegyzőkönyvek elkészültek és megtalálhatók az írásos anyagok között, melyet
mindenki tanulmányozhatott, kiegészítésképpen elmondja, hogy a felvételi eljárás a
szabályok szerint zajlott, röviden ismerteti a tapasztalatokat.
Boda Attila a székesfehérvári felvételi bizottság vezetője
A jegyzőkönyv tartalmazza az adatokat, kiemelten említ meg egy-két adatot, illetve a GEO
Kollégium adatait ismerteti. A létszám náluk is folyamatosan változik.
Csányi Zoltán, NEPTUN rendszergazda
Körbe ad egy listát a jelenlegi helyzetről, mely szinte naponta változik, a lemondásokat illetve
beköltözéseket mutatva.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a felvételi bizottságok
munkáját és a beszámolókat.
3./ Napirendi pont
Visnyei László gazdasági vezető
A napirendi ponthoz ki lett küldve egy költségvetési kimutatás a tagkollégiumokról, a
pályázati összefoglaló, fejlesztési tervek a saját kollégiumok vonatkozásában, illetve arról
értesítés, hogy sikerült egy státuszt kapni a Székesfehérvári Kollégiumba, amely már meg is
lett hirdetve. Az Egyetem ettől az évtől kezdve új nyilvántartási rendszert használ, mely
egyelőre nem jól működik. Sajnos ennek következtében sok adat nem látszik úgy, ahogy
régebben. Ettől függetlenül látszik, hogy vannak felhasználatlan kereteink. Az egyetemnek
nincs felhalmozási kerete, de a szállásértékesítés és a bérbeadási tevékenységünkből át
lehet csoportosítani kereteket erre a célra. Továbbiakban a tagkollégiumok kiadásairól, illetve
a beszerzésekről beszél. A pályázatokról készült táblázat az elmúlt félévhez képest nem
változott, mivel továbbra is az egyetemi Kulturális és a Sportpályázatok voltak sikeresek,
sajnos külső kollégiumi pályázatok nem kerültek kiírásra.
Balogh József kollégiumigazgató kiegészítés képpen az Egyetemen történő elvonásokról és
azok kihatásáról tájékoztatja a tanács résztvevőit.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadta a gazdálkodási beszámolót.

4./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Az Egyetem Szenátusának üléseiről az emlékeztetők és a határozattárak közzé lettek téve,
mindenki elolvashatta, kérdezi, van-e kérdése valakinek ezzel kapcsolatban. Nem volt
kérdés.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

5./ Napirendi pont
Szalai Cyntia Kiss Árpád Kollégium

Az elsősök nagy része részt vett a programokon, a beköltözés után több programot
szerveztek nekik, melyek nagyon sikeresek voltak.
Kiss Gergely GEO Kollégium
A beköltözés után 3 napos
visszajelzéseket kaptak.

gólyatábor

kezdődött,

nagyon

sikeres

volt,

pozitív

Sándor Ádám Hotel@BMF Diákotthon
Rendben lezajlott a beköltözés, nagyon sok program volt náluk is, többek között karaoke,
bulit is szerveztek, főzés is volt. Nagyon aktívak voltak a gólyák.
Néder József Bánki Donát Kollégium
A gólyák 90 %-a vett részt a programokon, vetélkedőket szerveztek, teaház volt,
bemutatkozó est volt, túrát tartottak. A táborban is nagyon jól érezték magukat az elsősök.
Kovács Sebastián, Nagytétényi úti Kollégium
A beköltözés rendben lezajlott, a gólyák hiányában (Téténybe lényegében csak felsősök
lettek felvéve) inkább a régi kollégistáknak szerveztek programokat.
Visnyei László, Terminus Hotel
Rendben zajlott a beköltözés, tájékoztatót tartottak a gólyáknak, több programot szerveztek,
szintvacsorák voltak, ismerkedési estet tartottak, jól érezték magukat az elsősök.
Schmiedt Péter, HÖK kollégiumi alelnök
A kollégium vezetésével együtt részt vett a programok nagy részén, nagyon sikeresnek ítéli
meg a rendezvényeket, a későbbiekben is megpróbálják támogatni ezeket a programokat.
Határozat: Tájékoztatót a Tanács testülete tudomásul vette.

6./ Napirendi pont
Írásos anyagként szerepelnek a kollégiumok által megküldött programtervezetek. Ebben a
napirendi pontban, a kollégiumok képviselői részletesen ismertetik a 2014/2015-ös tanév I.
félévére tervezett szakmai, szabadidős és közösségi programokat.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

7./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Igazgató úr részletesen ismerteti a Székesfehérváron létrejött Alba Regia Műszaki Kar, és a
bérleménybe vett GEO Kollégium helyzetét, mely elég hosszú és bonyolult folyamat volt,
illetve tájékoztatást ad a jelenlegi helyzetről.
Boda Attila tagkollégium igazgató
Annyiban egészíti ki az elmondottakat, hogy végre a hallgatók is örülnek annak, hogy jobb
irányba mozdultak a dolgok, úgymond gazdája lett a kollégiumnak és remélik, hogy a
jövőben is ebbe az irányba fejlődnek.
Határozat: Tájékoztatót a Tanács testülete tudomásul vette.

8./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A minisztériumtól kaptunk egy ígéretet, hogy bizonyos feltételekhez kötve, támogatják a
kollégium felújítását, de ez egyenlőre még csak ígéret. A fejleményekről lesz tájékoztatás a
tanácsüléseken.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

9./ Egyebek
Egyebekben a kollégiumi díjak időben való befizetéséről, a határidők betartásáról esik szó. A
különböző programokra meghívják egymást a kollégiumok képviselői, valamint közérdekű
információkat osztanak meg egymással.
Végezetül igazgató úr megköszöni a részvételt, és a Tanács ülését bezárja.

Budapest, 2014. október 17.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

