Emlékeztető
ÓE-KOLL, 1081, 2014.

Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2014. november 12-i üléséről

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a kollégiumi férőhelyek folyamatos feltöltésének helyzetéről, a
hallgatói nyilvántartásokról és statisztikai kimutatásokról.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató,
Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
2./ Tájékoztató a kollégiumi térítési,- és különeljárási díjtartozások befizetésének
helyzetéről.
Előterjesztő: Csányi Zoltán Neptun rendszergazda
3./ Tájékoztató a Tagkollégiumi Közgyűlésekről.
Előterjesztő: Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök, 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: Kollégiumi tanárok, TKollHÖK elnökök
6./ Tájékoztató a 2014. év bérleményi férőhelyek finanszírozásáról és a lakhatási,
illetve kollégiumi normatíva támogatás alakulásáról.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
7./ Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégium helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
8./ A Kollégiumi Tanács testületének 2014/2015-ös tanév I. félév ülésterve és a
tervezett témakörök.
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 Schneider Tibor kolléga, a Kollégiumi Tanács új tagja, a
Székesfehérvári GEO Kollégium kollégiumi tanára.

1./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A napirendi ponthoz kapcsolódóan többféle szempontból készült statisztikai adat is található,
melyeket lehet tanulmányozni és elemezgetni. Összességében el lehet mondani, hogy
majdnem minden helyünk fel van töltve, a kollégiumoknak egyaránt van költségtérítéses és
államilag támogatott lakója is. Az új, GEO Kollégiumban jelenleg egy átmeneti állapot van,
három féle kategória szerinti árak vannak, de ez a következő félévre rendeződni fog. Az
adataink mindig naprakészek, és a FIR rendszerben is határidőre, illetve pontosan rögzítésre
kerültek, ezért az Egyetem kapott is egy köszönetnyilvánítást az Oktatási Hivatal részéről.
Csányi Zoltán NEPTUN rendszergazda
Kiosztja a résztvevők számára a legfrissebb és aktuális statisztikai táblázatokat, a férőhelyek
alakulásáról, feltöltéséről. A férőhelyek feltöltése folyamatosan történik, az új gyűjtőszámlára
való befizetésről esik még szó. A felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. Kérdés,
hozzászólás nem érkezik.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

2./ Napirendi pont
Csányi Zoltán NEPTUN rendszergazda
A kiírt befizetési tételek nagy része teljesült, nagyon kevés kintlévőség van jelenleg. A
rendszer továbbra is jól működik, a határidőket többnyire tartják a hallgatók. Tájékoztatja a
KollHÖK tagjait, hogy az egyetemi központi gyűjtőszámla magyar Államkincstárhoz kerül át.
Az átállás miatt, a novemberi kollégiumi térítési díjak fizetési határideje november 30. 24:00
órára módosul, melyről minden érintett hallgató Neptun üzenetet fog kapni.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

3./ Napirendi pont
Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök
A Közgyűlések mindenhol lezajlottak, a választási jegyzőkönyvek illetve, emlékeztetők
megtalálhatók az írásos anyagok között. Majdnem minden tagkollégiumban személyesen is
jelen tudott lenni. Részletesen, név szerint ismerteti a Közgyűléseken megválasztott
TKollHÖK képviselők eredményeit. Minden rendben volt minden helyszínen. Kérdés,
hozzászólás nem érkezik.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

4./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Szenátus ülésének meghívója, emlékeztetője és a határozattár mindenki számára
hozzáférhető. Ebből kiemeli, hogy meg lettek választva az új AMK Kar vezetői, ha valakinek
kérdése van, arra szívesen válaszol. Kérdés, hozzászólás nem érkezik.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

5./ Napirendi pont
Boda Attila GEO Kollégium
A legutóbbi KOT ülésen már volt szó az új bérleményünk örökölt problémáiról, melynek
alapját az okozza, hogy a kollégiumnak csak egy része van felújítva, illetve több területen is
tisztázatlanok a munkavégzés feltételei. Problémát okoz a közös használatú ingatlan
kérdése is, melynek megoldása érdekében tárgyalások zajlanak a József Attila Középiskolai
Kollégium és a Székesfehérvári intézményfenntartó vezetésével. Az üzemeltetőkkel jó a
kapcsolat és reméli, hogy idővel rendeződnek a ma még nyitott kérdések.

Bozó Ferenc ELTE Nagytétényi úti Kollégium
A kollégium vezetőségével jó a kapcsolatuk, az épületre és a bútorzatra már nagyon ráférne
a felújítás. Most ebben történt egy kis előrelépés, mert jelenleg zajlanak a vizesblokkok
felújítási munkálatai. A felszereltség sajnos változatlan, ott is vannak hiányosságok.
Horváth Gábor Terminus Hotel
Ha minden jól megy, akkor most komoly változások lesznek a kollégiumban. Kövezik a
bejáratot, lépcső felújítás lesz, új bejárati kapu kerül kiépítésre. Elindult a fém nyílászárók
cseréje és a kazáncsere, illetve a fűtéskorszerűsítés. Tárgyalások zajlanak új székek
beszerzéséről, illetve a lakószobai függönyök javításáról. Több fürdőszobában tisztasági
festés lesz még ebben az évben, mert penészedés jelent meg a falakon.
Kérdés, észrevétel ezek után nem hangzott el.
Határozat: A tájékoztatásokat a kollégiumi tanács testülete tudomásul vette.

6./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Több anyag is fel lett töltve a napirendi pontot illetően. A kollégiumi és a lakhatási normatívák
felosztása is megtörtént. Több számítást is végeztünk, melyeket részletesen ismertet, ennek
alapján látszik, hogy a bérleményi kollégiumok működtetése, a támogatásokkal együtt
zavartalanul megoldható. Szeptembertől emelkedtek a kollégiumi térítési díjak. A kollégiumi
rendszer fenntartásának veszteségét a Hotel@BMF Diákotthon nyári két hónapjának bérleti
díja jelenti. Kérdés, észrevétel nincs.
Határozat: A tájékoztatásokat a kollégiumi tanács testülete tudomásul vette.

7./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Kandó Kálmán Kollégium felújításának helyzetét illetően, ha egyszer megvalósul most már
biztos, hogy nem PPP-s rendszerben fog megtörténni. Ebben az esetben a bérleményi
férőhelyeket meg lehetne szüntetni. Új információ, hogy októberben az EMMI megkérte az
egyetemet fizesse ki a HÉROSZ projektcége felé a peres eljárásban vitatott összeget, a
minisztérium pedig ígéretet tesz arra, hogy támogatni fogja ezt a beruházást, a másik két
érintett NGM és NFM minisztériumoknál. Rektor úr hamarosan találkozni fog ez ügyben a
minisztériumok vezetőivel. Továbbra is csak remélni tudjuk, hogy végre elindul valami.
Amennyiben újabb fejlemény lesz a megfelelő tájékoztatást megtesszük. Kérdés és
észrevétel nincs.
Határozat: A tájékoztatásokat a kollégiumi tanács testülete tudomásul vette.

8./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Elmondja, hogy ki lett nevezve az Egyetem új kancellárja, melynek következtében szervezeti
és személyi változásokra lehet számítani a jövőben, így a napirendi pontok tervezete is
változhat. Az új kancellárnak törvényben meghatározott módon, 30 – 60 – 90 napos
kötelezően előírt feladatai vannak. Jelenleg a bemutatkozás, ismerkedés és az információk,
illetve az egyes területek átadás – átvétele zajlik.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a napirendi pontban
elhangzottakat és a Tanács testületének 2014/2015-ös tanév I. félév üléstervének módosított
tervezetét.

9./ Egyebek
Egyebekben igazgató úr az elektromos megfigyelőrendszer működtetésével járó teendőket,
nyilatkozatokat ismerteti. A tagkollégiumok képviselői a még tervezett, különböző
programokat ismertetik, egyben kölcsönösen meghívják egymást ezekre a programokra.
Közérdekű információként hangzik el a pályázati (kulturális és sport) pénzek felhasználási
határideje, illetve a pénzügyi és szakmai beszámoló készítésének kérése.

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

Budapest, 2014. november 20.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

