Emlékeztető
ÓE-KOLL, 0571, 2015.
Az Óbudai Egyetem Egyetemi Kollégium Kollégiumi Tanácsának
2015. június 29-i üléséről

Napirendi pontok:
1./ Beszámoló a tanév II. félévének történéseiről, valamint a 2015-ös év első felére
megfogalmazott célkitűzések megvalósulásáról.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
2./ Beszámoló a Kollégium 2015-ös év I. félév gazdálkodásáról, beruházások és
fejlesztések alakulásáról, illetve pályázati tevékenységéről.
Előterjesztő: Visnyei László gazdasági vezető
3./ A HÖK kollégiumi alelnökének beszámolója, a tanév II. félév szakmai
munkájáról, a Tagkollégiumok tervezett közösségi, és szabadidős
programjainak megvalósulásáról.
Előterjesztő: Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök és a TKollHÖK
elnökök
4./ Tájékoztató a KollHÖK 2015-ös év első félév gazdálkodásának főbb
keretszámairól.
Előterjesztő: Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök
5./ Beszámoló, a 2015/16-os tanévre szóló tavaszi Kollégiumi Felvételi Eljárásról.
Előterjesztő: Felvételi Bizottságok vezetői és Neptun rendszergazda
6./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléséről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
7./ Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
8./ Tájékoztató a kollégiumi térítési,- és külön eljárási díjak befizetésének
helyzetéről.
Előterjesztő: Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
9./ A Kollégiumi Tanács 2015/2016-os tanév I. félév munkaterve.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
10./ Aktív közéleti tevékenységüket befejező TKollHÖK elnökök köszöntése.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
11./ Egyebek, bejelentések.
A Kollégiumi Tanács ülésének írásos anyagai a következő linkről tölthetők le:
http://koll.uni-obuda.hu/kot

Balogh József kollégiumigazgató köszönti a tanévzáró 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 bekerült az a tájékoztató, melyben igazgató úr foglalta össze az elmúlt
félév történéseit. A tagkollégiumokban történt eseményekről, programokról, milyen
változások történtek, a férőhely kapacitásainkról, a beszerzésekről, megrendelésekről.
Milyen kitüntetések lettek adományozva. Reméli, hogy mindenki elolvasta, tanulmányozta.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése.
Határozat: A vezetői beszámolót a tanács tagjai egyhangúlag elfogadták.

2./ Napirendi pont
Visnyei László gazdasági vezető
A közreadott táblázathoz annyit fűz hozzá, hogy az ott látható maradványok valószínűleg
nem fognak megegyezni az egyetem által kimutatottal, bár azokat az adatokat még nem
ismerjük. A felhalmozási keret változott a tavalyihoz képest, ebben az évben kaptunk 5 millió
forint felhalmozási keretet, melyek nem lettek külön tagkollégiumokra szétosztva, hanem
szükség szerint és igény szerint lesz majd felhasználva. Ez után a táblázatban szereplő
bevétel, illetve kiadás sorokat ismerteti összegek szerint, itt már szerepelnek a megrendelt
tételek is. Folyamatosan költjük az összegeket, ez tehát egy pillanatnyi állapot.
A másik táblázat a pályázatokkal kapcsolatos kimutatás, melyben látszik, hogy melyik
kollégium, mire és mennyit nyert és költött. Köszönet érte az elbíráló bizottság tagjainak. A
továbbiakban a felmerülő kérdésekre válaszolt.
Határozat: A 2015-ös év I. félévének időarányos gazdálkodásáról készült beszámolót a
Kollégiumi Tanács tagjai egyhangúlag elfogadták.
3. és 4./ Napirendi pont
Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök szakmai beszámolóját, távolléte miatt, Balogh
József igazgató úr olvassa fel. A másik, egy tájékoztató anyag, mely a 2015. év I. félévében
felhasznált költségvetési keretekről szól.
Határozat: A HÖK kollégiumi alelnök szakmai beszámolóját a Kollégiumi Tanács testülete
egyhangúlag elfogadta, a pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatást pedig tudomásul vette.
5./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A napirendi ponthoz tartozik egy beszámoló a felvételi eljárásról, melyben a felvételi
jegyzőkönyvek is szerepelnek, valamint kimutatás a kollégiumok feltöltöttségéről.
Megköszöni a Felvételi Bizottság és a Hallgatói Önkormányzat képviselőinek a munkáját.
Felhívja a figyelmet a kollégiumi férőhelyek lemondási határidejére, ameddig
következmények nélkül le lehet mondani a férőhelyeket. Megkérdezi, hogy van-e valakinek
hozzáfűzni valója.
Csík Erzsébet Felvételi Bizottság vezetője, Budapest
Azzal egészíti ki, hogy a lemondóknak a száma még nem szerepel a jegyzőkönyvben, illetve
megemlíti, hogy a jelentkezők száma egy picit lefele tendál, de ez még egyáltalán nem
jelentős mértékű.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a 2015/16-os tanév tavaszi
időszakának felvételi eljárásról szóló beszámolót.

6./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A legutóbbi szenátus üléssel kapcsolatban annyit szeretne elmondani, hogy az emlékeztetőt
még nem tudta a kiküldött anyagokhoz csatolni, folynak az egyeztetések a különböző
szervezeti keretek kialakításáról, folyamatban van az új Szenátus választási eljárása. Ha
valakinek kérdése van, arra szívesen válaszol.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, kérdés nem volt.

7./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Kandó Kálmán Kollégium ügyében végre pozitív változások történtek, a kormány tárgyalta
az előterjesztést, és úgy döntöttek, hogy megkapjuk az állami támogatást. Most talán
elértünk arra a pontra, hogy ez meg is fog valósulni. Innentől kezdve elindulnak a különböző
eljárások, melyek mindegyike időt vesz igénybe, most úgy számítják, ha minden jól megy,
hogy kb. 1,5 év múlva lehet használatba venni a kollégiumot. Ez egy elég komoly kihívás,
bízunk benne, hogy megvalósul és várjuk a fejleményeket.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a kollégiumi Tanács testülete tudomásul vett.

8./ Napirendi pont
Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
Készített egy nagyon részletes, minden lényeges adatot tartalmazó táblázatot, melyet most
körbe is ad a résztvevőknek. Ezen láthatók a jelenleg aktív tételek, tartozások stb., mindenki
tanulmányozhatja a számadatokat. Kérdés nem volt.
Határozat: A tájékoztatást mindenki tudomásul vette.

9./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Kollégiumi Tanács 2015/2016-os tanév I. féléves munkaterve egy előzetes terv, mely az
egyetemi vagy más programok miatt változhat, szeptemberig ez még módosulhat, addig még
kiküldésre fog kerülni még egyszer. Kéri, hogy aki ezzel a tervezettel egyetért, az szavazzon.
Határozat: A tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a munkatervet.

10./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Ebben a napirendi pontban az aktív közéleti tevékenységüket befejező TKollHÖK elnökök
köszöntésére került sor, munkájukat megköszönve, ajándék átadásával búcsúztattuk őket.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont.

11./ Egyebek, bejelentések
Balogh József kollégiumigazgató, tájékoztat, arról, hogy a GOE Kollégium következő
tanévre való bérléséről szóló szerződését jóváhagyták.

A Hotel@BMF Diákotthonban lévő további 40 férőhely jövő tanévre való bérlése is rendben
van, a szerződés aláírásra került.
Horváth Gábor nevelőtanár, Terminus Hotel
Tájékoztatja a jelenlévőket a nyári bentlakás feltételeiről, ismerteti az árakat.
Novák János tagkollégiumi igazgató Hotel@BMF Diákotthon
Megtörtént a kiköltözés, készen állnak a nyári hasznosítás keretében a vendégfogadásra.
Bozó Ferenc nevelőtanár, Nagytétényi úti Kollégium
Náluk is befejeződött a kiköltözés, náluk is lesznek nyáron elhelyezve hallgatók. Volt egy
évzáró rendezvényük, mely nagyon jól sikerült.
Boda Attila kollégiumigazgató, Lébényi Pál Kollégium
A GEO Kollégium nyárra be lesz zárva, megkezdődnek a felújítási munkálatok. A Lébényi
Pál Kollégium viszont nyitva lesz egész nyáron, itt is igyekeznek a hasznosítást megoldani.
Csík Erzsébet kollégiumigazgató Kiss Árpád Kollégium
A kollégiumban lezajlott ANTSZ vizsgálatról tájékoztat. Tisztasági festés volt, indul a nyári
időszak náluk is.

A kollégiumok képviselői is megköszönik a kollégium vezetőségének a munkáját, végezetül
igazgató úr megköszöni a részvételt, mindenkinek jó pihenést kíván a nyárra, és a Tanács
ülését bezárja.

Budapest, 2015. július 02.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

