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Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2014. december 17-i ünnepi üléséről
Napirendi pontok:
1./ „Egyetemi Kollégium vezetői beszámoló”, illetve a Kollégiumi Tanács munkájának
értékelése.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
2./ A HÖK kollégiumi alelnökének beszámolója, a tanév I. félév szakmai munkájáról,
a Tagkollégiumok tervezett közösségi, és szabadidős programjainak
megvalósulásáról.
Előterjesztő: Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök
3./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléséről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
4./ Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
5./ Egyebek.
6./ Évzáró ünnepi köszöntő és fogadás.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

A Kollégiumi Tanács ülésének írásos anyagai a következő linkről tölthetők le:
http://koll.uni-obuda.hu/kot

Balogh József kollégiumigazgató köszönti a kibővített ünnepi 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 ünnepi üléséről hangfelvétel készült, mely a Bánki Donát Kollégiumban
(Podmaniczky u. 8.) hozzáférhető. A jelenléti ív szintén itt kerül lefűzésre az emlékeztetővel
együtt.
Az év végének közeledtével egyre - másra szerveződtek a karácsonyi és évbúcsúztató
összejövetelek, ünnepségek. Nem képezett kivételt ez alól az Egyetemi Kollégium szervezeti
egysége sem, és ebbe a sorozatba illeszkedett a Kollégiumi Tanács kibővített Évzáró Ünnepi
ülése, melyet a Caterland Egyetemi Étteremben tartottunk.
1. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Köszönti az ünnepi ülésen résztvevő kollégákat. Az év végi ülés kibővül azokkal a
kollégákkal, akik év közben jelentős részt vállalnak a kollégium zavartalan működésében.

Megköszöni, hogy jelenlétükkel megtisztelik a tanács tagjait. Itt mutatja be a Lébényi Pál
Kollégium újonnan kinevezett kollégiumi tanárát, Schneider Tibort, aki munkájának döntő
részét a GEO Kollégiumban végzi.
Vezetői beszámolója keretében foglalta össze a 2014-es év fontosabb eseményeit és
történéseit és vázolta a jelen, illetve az Egyetemi Kollégiumra jövőre várható újabb
kihívásokat, feladatokat. A szöveges beszámolóhoz mellékletként több írásos anyag is
felkerült a honlapra a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Ezeket röviden a következőkkel
egészíti ki: az elmúlt pénzügyi évben, sajnos elég sok minden befolyásolta a működésünket,
különböző beszerzési tilalmak, zárolások voltak, sajnos nem láttuk a kereteket, pályázati
lehetőségek jelenleg nincsenek, ezzel együtt úgy kellett alakítani a dolgokat, hogy ezt
lehetőleg egyre kevésbé érezzék meg a kollégium lakói és a kötelezettségeinknek eleget
tudjunk tenni. Beszél az Egyetemen létrejött változásokról, az új kancellár kinevezéséről,
mely további változtatásokat hoz majd, de ennek hatásait csak 2015-ben fogjuk érezni. Sok
új dolog nehezíti a mindennapi munkánkat, új programok lesznek bevezetve, a jövő évben
már azokkal kell dolgoznunk, a szervezeti felépítésben is változás történt, új kar jött létre
Székesfehérváron, mely szintén plusz feladatokat jelentett.
Továbbiakban a bérlemények helyzetéről, a kollégiumi férőhelyekről, az elhelyezési
arányokról beszél. Kiemeli és megköszöni az Egyetemi HÖK segítségét, támogatását.
Összességében, a nehézségek ellenére is sikerült különböző beruházásokat végrehajtani a
kollégiumokban, és elég jó eredményekkel zártuk az elmúlt évet.
Kiemelte a stabil munkaközösség fontosságát. Megköszönte a kollégáknak a közös célok
elérése érdekében tett erőfeszítéseit, együttműködését és továbbra is ezt a hozzáállást,
kitartást és lelkesedést kérte mindenkitől az elkövetkezendő időszakra is.
Visnyei László gazdasági vezető
Sajnos az elmúlt év, a gazdálkodást tekintve eléggé követhetetlen és pontatlan volt, ez főleg
a könyvelésre vonatkozott. Sajnálatos módon a kötelezően a központosított közbeszerzés
alá való besorolása az Egyetemnek, nagyon megnehezítette a napi munkát. A kulturális és
sportpályázatok vonatkozásában viszont örömteli, hogy a pályázati összegek 90 %-a a
kollégiumba került. Felhívja a figyelmet az adminisztráció pontos végzésére.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

2. Napirendi pont
Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök
Ő is elmondja, hogy a közbeszerzést illetően katasztrofális a helyzet. Pályázatokról, a
költségvetésük felhasználásáról, és a szervezet elmúlt évi tevékenységéről beszél.
Beszédében kiemelte és megköszönte az Egyetemi Kollégium állami vezetése részéről
kapott támogatást, illetve kihangsúlyozta az egyes Tagkollégiumok hallgatói vezetőinek
szerepét, fontosságát. Kiemelten említi meg, hogy szeretné a kollégiumokban a szakmai,
közösségi és kulturális életet felfrissíteni, és ebben próbálnak támogatást is adni.
Határozat: A Tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a beszámolót.

3. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Szenátus ülésekről minden írásos anyag hozzáférhető a Honlapon. Kiemeli a gólyatáborok
szervezésére vonatkozóan elkészült Rektori Tanácsi határozatot, mely egy ügyrendet
tartalmaz a jövőbeni szervezés és eljárási renddel kapcsolatban.

Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, kérdés és észrevétel nincs.

4. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Elmondja, hogy talán most elmozdul valami a kollégium sorsát illetően, ami sajnos 2007. óta
zárva tart. Most a minisztériumoktól kaptunk ígéretet, hogy az Egyetem közreműködésével
segítenek a kollégium felújítását megvalósítani. A Szenátus ülésén is megszavazták az ügy
elindítását, jelenleg ennyit tudunk, a változásokról folyamatos tájékoztatást fogunk kapni.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

5. Napirendi pont
Egyebekben a kollégiumok képviselői röviden tájékoztatnak az utóbbi időben történt
tagkollégiumi eseményekről.

Végezetül Igazgató úr megköszöni a részvételt, a figyelmet és a Tanács ülését bezárja.

6. Napirendi pont
A Tanácsülés hivatalos részét Balogh József kollégiumigazgató karácsonyi és újévi
jókívánságai, illetve köszöntése zárta. A program hangulatát emelve pedig, minden
résztvevő egy meglepetés ajándékot vehetett át az igazgató úrtól és a HÖK kollégiumi
alelnökétől. Az ünnepség hivatalos része után fogadás vette kezdetét.
A szervezők nevében
rendezvényünket.
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Budapest, 2015. január 7.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

