Emlékeztető
ÓE-KOLL, 1247, 2015.

az Óbudai Egyetem Egyetemi Kollégium Kollégiumi Tanácsának
2016. január 27-i üléséről

Napirendi pontok:
1./ Beszámoló a Kollégium 2015-ös év gazdálkodásáról, a beruházások és
fejlesztések alakulásáról, illetve pályázati tevékenységéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató, Visnyei László gazdasági
vezető
2./ Tájékoztató a KollHÖK 2015-ös évi gazdálkodásának főbb keretszámairól.
Előterjesztő: Schmiedt Péter HÖK elnökségi tag
3./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléséről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
4./ Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium helyzetéről.
Előterjesztő: Dr. Gáti József intézményfejlesztési főigazgató
5./ Tájékoztató a kollégiumi térítési,- és különeljárási díjak befizetésének
helyzetéről, és a férőhelyek folyamatos feltöltéséről.
Előterjesztő: Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
6./ A Kollégium 2016-os év költségvetési terve, gazdálkodási és fejlesztési
elképzelései.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
7./ A 2016/17-es tanév felvételi eljárásával („Tavaszi jelentkezési időszak - Felsőbb
évesek”) kapcsolatos aktuális információk, és feladatok.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
8./ A Kollégium és az Egyetem vezető testületeinek ülésterve a 2015/2016-os
tanév II. félévre.
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 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.
Előzetesen napirendi pontok módosítására került sor, mivel Csík Erzsébet nyugállományba
vonuló tagkollégiumi igazgató munkatársunk búcsúztatása bekerült 0. napirendnek, illetve
Dr. Gáti József intézményfejlesztési főigazgató Úr kérésének megfelelően a 4. napirendi
pont tárgyalásával kezdte a munkáját a Tanács testülete. A módosításokat a Kollégiumi
Tanács testülete egyhangúlag támogatta.

0./ Napirendi pontban
Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató kolléganőnket búcsúztattuk, nyugdíjba vonulása
alkalmából. Elsőként Balogh József igazgató úr köszöntötte Erzsikét, és átadta az
ajándékot, megköszönte a sok éves lelkes, sikeres munkáját, majd Kártyás Gyula oktatási
főigazgató úr köszöntése következett. Beszédében kiemelte Erzsike hozzáállását a
kollégistákhoz, és a jó közösségi élet megteremtéséért megtett pedagógiai munkáját. Ez
után pedig Dr. Gáti József intézményfejlesztési főigazgató úr mondta el köszöntő beszédét,
kiemelte a kulturális szakmai élet mellett, Erzsike intézményi szerepvállalását is, mint az
Egyetem Kulturális Bizottságának volt vezetője, munkája során komoly értékeket adott át
mindenkinek.
Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgatónő megköszönte a jókívánságokat, mindenkinek
sikeres munkát, kitartást, jó egészséget kívánt.
4./ Napirendi pont
Dr. Gáti József intézményfejlesztési főigazgató úr elsőként a január 1-től érvényes
bérfejlesztésekről beszélt, majd a Kandó Kálmán Kollégium bezárása óta történt
eseményeket ismertette. Jelenlegi állapot szerint a kiviteli tervdokumentációk teljesen
készen vannak, ez még a tervezés fázisa, most a generál kivitelezőt kell megtalálni. Az
eredeti határidő mindenképpen tolódni fog, előre láthatólag 2017. júniusra.
Schmiedt Péter HÖK elnökségi tag
Kéri, hogy a Kandó Kálmán Kollégiummal kapcsolatos megbeszéléseken a továbbiakban is
jelen legyen a jövőben is a HÖK képviselője.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a testület tagjai tudomásul vettek.

1./ Napirendi pont
Visnyei László gazdasági vezető
A beruházások, fejlesztések táblázat az előző tanácsülés anyagában már látható volt, az
akkor még függőben lévő beszerzések, azóta megvalósultak. Kétoldalas anyag készült a
napirendi ponthoz kapcsolódóan, a pályázatos táblázattal kezdi, a pénzek elköltésre
kerültek. A kollégium gazdálkodásáról készült táblázathoz, hozzáfűzi, hogy sajnos a
gazdasági igazgatósággal nem igazán sikerült egyeztetnie, látható, hogy mindenütt
maradványok képződtek, a keretekből nem futottunk ki. A maradványok összege a
következő tanácsülésen már remélhetőleg láthatóak lesznek. A kérdésekre szívesen
válaszol.
Határozat: A tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a gazdasági beszámolót.

2./ Napirendi pont
Schmiedt Péter HÖK elnökségi tag
Az írásos anyag felkerült a kollégium honlapjára, nem szeretne hozzáfűzni szóban semmit,
mindenki láthatja az adatokat. Készült egy táblázat is a tételes költésekről, ha valakinek
kérdése van, arra szívesen válaszol.
Határozat: A tájékoztatást a Tanács tagjai tudomásul vették.

3./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Az írásos anyag (Szenátus meghívó, emlékeztető, határozattár) a honlapon megtalálható,
akit részletesebben is érdekelnek az írásos anyagok, előterjesztések, azok az Egyetem

Honlapján megtekinthetők, lehet tanulmányozni azokat. Fontos kiegészítésképpen mondja
el, hogy Prof. Dr. Fodor János rektor úr lemondott, új rektori pályázat lesz kiírva.
Határozat: A tájékoztatást a testület tudomásul vette.

5./ Napirendi pont
Csányi Zoltán kollégiumi NEPTUN rendszergazda
Írásos anyagként két darab táblázat került fel, a térítési díjak aktuális helyzete és a fel
töltöttségi állapotot tartalmazó táblázat. A legfrissebb kinyomtatott adatok körbe lesznek
adva, mindenki láthatja a számokat. A feltöltések folyamatosan zajlanak, ismerteti az üres
férőhelyek számát. Fel kell hívni a figyelmet a tartozások rendezésére.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a testület tagjai tudomásul vettek.

6./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A személyi feltételek táblázatban látható a kollégium állománya, ebben az évben még
nyugdíjazások lesznek. Továbbá a bérfejlesztésekről beszél igazgató úr. Az Egyetemi
Kollégium költségvetési terve táblázatból kitűnik, hogy a kollégiumi rendszer
fenntarthatóságában hiány mutatkozik. A saját bevételek tervezési táblázata
tagkollégiumonként lebontva látható. Látható a három saját kollégiumra vonatkozó
fejlesztési, beszerzési terveket tartalmazó kimutatás. Szám szerint is ismerteti az adatokat.
Határozat: A tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a gazdálkodásról és fejlesztésekről szóló
terveket és beszámolót.
7./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
2016. április közepén meghirdetésre kerül a tavaszi felvételi eljárás, ami június 30-án be is
fejeződik, ennek az időütemezése látható egy egyoldalas anyagban, a pályázható férőhelyek
táblázata, és egy részletes leírást tartalmazó anyag, mely a kollégiumi honlapon is meg fog
jelenni.
Határozat: A kollégiumi tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontban
elhangzottakat, és az időütemezést.
8./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Itt láthatók a heti vezetői értekezletek, a kollégiumi tanácsülések időpontjai, illetve a tervezett
napirendi pontok is szerepelnek, melyek még pontosítódnak az aktuális események
függvényében. Az egyetemi időbeosztás és programok is itt látható, szünetek, ünnepek stb.
Ha valakinek kérdése, vagy kiegészítenivalója van, tegye meg azt.
Határozat: A tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a Kollégium 2015/2016-os tanév II. félévi
esemény és üléstervét.
9./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató kéri, hogy a kiküldött elérhetőségi táblázatokat mindenki
saját belső használatra alkalmazza. Kéri, a tagkollégiumok képviselőit, hogy a regisztrációs
hét végéig a tagkollégiumokban tervezzék meg a várható programokat és az előre
megküldött sablon táblázatba vezessék fel azokat. A küldöttgyűlések időpontján,
lebonyolításán is kezdjenek el gondolkodni a kollégiumok vezetői.

Schmiedt Péter HÖK elnökségi tag, felhívja a figyelmet a határidők betartására, elmondja,
hogy szeretne egy igényfelmérést csinálni, milyen eszközök beszerzésére lenne igény. A
pályázati lehetőségekről tájékoztat. Elmondta, hogy befejeződött a belső ellenőrzés az
Egyetemi HÖK-nél.
Továbbiakban a kollégiumok képviselői a ki- és beköltözésekről, a várható programokról,
eseményekről adnak rövid tájékoztatást.

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

Budapest, 2016. február 11.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

