Emlékeztető
ÓE-KOLL, 0206, 2015.

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Kollégium, Kollégiumi Tanácsának
2015. március 18-i üléséről

Napirendi pontok:
1./ Az Egyetem és azon belül a Kollégium 2015. évi, a Szenátus által jóváhagyott
költségvetése.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
2./ Tájékoztató a kollégiumi férőhelyek feltöltéséről, illetve a kollégiumi,- és külön
eljárási díjtartozások helyzetéről.
Előterjesztő: Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
3./ Tájékoztató a – tisztújító - Tagkollégiumi Közgyűlések időpontjáról.
Előterjesztő: Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök
4./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléséről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
5./ A 2015/2016-os tanév felvételi eljárásával („Tavaszi jelentkezési időszak Felsőbb évesek”) kapcsolatos aktuális információk, és feladatok.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
6./ Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
7./ Tájékoztató az Állami Számvevőszék vizsgálatáról, illetve a Minőségtanúsítási
Audit eredményéről, és az ezzel kapcsolatos intézményi feladatokról.
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
Írásos anyagként felkerült a honlapra az egyetem költségvetése, mely részletezi az egyetem
állami támogatásait, az egyetem által tervezett saját bevételeket, illetve a kiadásokat.
A kollégium által előterjesztett költségvetést is megtalálhatjuk ebben az anyagban. Teljes
részletességgel le van vezetve a kollégiumi rendszerre vonatkozó bevételi, illetve kiadási
adatok, valamint az éves hiány, melyet részletesen ismertet, hogy miből tevődik össze.

Mindezekkel együtt a szenátus elfogadta az egyetem 2015. évi költségvetését. A következő
ülésünkön esik szó majd az egyetem 2014. évi költségvetési beszámolójáról. Van-e
valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

2./ Napirendi pont
Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
Az egyetemi hallgatói önkormányzat hivatalos megkeresésére, a kollégiumi díjak befizetési
határidejét meghosszabbítottuk. A kollégiumok feltöltéséről készült táblázaton láthatóak a
szabad férőhelyek, jelentkezők már nem nagyon vannak, az átköltözések zajlanak. A
kollégiumi díjak befizetési helyzetéről ma reggel készített táblázatot, mely friss aktuális képet
mutat, a táblázatokat körbeadja a résztvevő tagoknak tanulmányozásra. Az elmúlt évekhez
képest az üres férőhelyek száma most emelkedett.
Balogh József kollégiumigazgató
Igazgató úr azzal egészíti ki az előzőekben elmondottakat, hogy, jövő félévben
Székesfehérváron elkezdődik a duális képzés, és új szakok fognak indulni, amelyek javítani
fogják az elhelyezési arányokat. A kollégiumi díjak befizetését illetően nem sok a
kintlévőség, kiemeli a hallgatók hozzáállását.
Határozat: A tájékoztatást a Tanács tagjai tudomásul vették.

3./ Napirendi pont
Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök
Előzetesen már be lettek gyűjtve az időpontok, van olyan kollégium, ahol már meg is lett
tartva a Közgyűlés. Egyeztetik az időpontokat, a változásokat. kéri, hogy ahol majd lezajlik a
Közgyűlés, onnan elektronikusan és nyomtatott, aláírt formában is várjuk az emlékeztetőket.
Határozat: A tájékoztatást a Tanács tagjai tudomásul vették.

4./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Az utóbbi időszak két Szenátus üléséről a meghívók, emlékeztetők és a határozattárak
bekerültek a KOT - anyagok közé. A történések közül kiemeli, hogy zajlik az Egyetemi
Szervezeti és Működési Szabályzat átalakítása, a szervezeti felépítés kialakítása. A
kancellária rendszer működése, különböző kötelezettségeket jelent az egyetem részére,
jelen pillanatban egy koncepció készül, hogy milyen keretek között, milyen feltételekkel
működjön az Egyetem. Több új szervezeti egység jött létre, melyek a jövőben segítik majd a
zavartalan működést. Egyelőre még eléggé akadozik a rendszer. Tájékoztat az egyetemen
zajló úgynevezett „Brazil hallgatói programról”, melynek következtében komoly bevételre tett
szert az Egyetem. Továbbá tájékoztat arról, hogy a Székesfehérvári Műszaki Kar
fejlesztésére, pályázat útján egy ötszázmilliós pályázatot nyert meg az Egyetem.
Komoly és fontos esemény veszi kezdetét a jövő héten, az Országos Tudományos Diákköri
Konferenciának, a Műszaki Tudományok Szekciójának ad helyszínt az Egyetemünk, egyben
ennek a megnyitója lesz, az országos sorozat megnyitása. A tagozatokban az előadások
nyilvánosak, melyeken bárki részt vehet.
Számos gondunk volt a Székesfehérváron lévő bérelt GEO Kollégiummal, ahol egy eléggé
elhanyagolt épületet kaptunk. Számos egyeztetést követően a Nyugat-magyarországi
Egyetem ígéretet tett, hogy normalizálják az állapotokat. Kérdés esetén szívesen válaszol.
Határozat: A tájékoztatást a Tanács tagjai tudomásul vették.

5./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A 2015/2016-os tanév felvételi eljárás tavaszi időszakával kapcsolatban elmondja, hogy az
előkészített tájékoztató anyagot egyeztették a HÖK szociális és kollégiumi alelnökével. Az
eljárás áprilisban veszi kezdetét, annak meghirdetésével. A másik anyag a közéleti igazolás
nyomtatványa, a kitöltését ismerteti. Kérdezi, a kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárással
kapcsolatosan van- e kérdés, vagy megjegyzés.
Határozat: A kollégiumi tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a kollégiumi jelentkezés és a
felvételi eljárással kapcsolatos anyagokat.
6./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Januárban beszéltünk arról, hogy az egyetem egyelőre várja a közel 1,7 milliárd Ft
minisztériumi támogatást. Jelenleg ott tart a dolog, hogy aki az épületet eredetileg
megtervezte, elkészítette a részletes felújítási tervet. A III. kerületi Önkormányzat építészeti
irodájának le lettek adva a dokumentumok, és kezdeményezésre került, az építési engedély
érvényességi idejének meghosszabbítása. Legújabb szóbeli hír, hogy az emberi erőforrások
Minisztériumának, a Nemzetgazdasági Minisztériummal történt egyeztetése után, remény
van a forrás biztosítására. Ez egyelőre csak szóbeli tájékoztatás, papír még nincs semmiről.
Ha lesz konkrét dolog, arról tájékoztatni fogja a testületet.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

7./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Két vizsgálat is zajlott az egyetemen mostanában, az egyik az Állami Számvevőszék
vizsgálata, ami még tavaly volt május és október között. A másik, az időszakos minőség
tanúsítási audit zajlott, melyet a TÜV Rheinland végzett. Végleges jelentés még egyik
vizsgálatról sem érkezett, de nem találtak olyan hiányosságot, mely elmarasztaló lett volna.
Ahogy ezekről megérkeznek a végleges írásos anyagok, azt a Tanács elé fogja terjeszteni.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont.

8./ Egyebek
Egyebekben Boda Attila igazgató úr a tanácsülés kezdési időpontjáról vet fel problémát,
kéri, hogy vizsgálják meg ezt a kérést.
Csík Erzsébet igazgató nő a Kiss Árpád Kollégium közgyűléséről ad egy rövid tájékoztatást.
Továbbiakban a kollégiumok képviselői tájékoztatnak az elkövetkező programokról,
eseményekről, illetve a Sport és Kulturális pályázati lehetőségekről esik szó.

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

Budapest, 2015. március 27.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

