ÓE-KOLL, 169, 2016.

Emlékeztető
Az Óbudai Egyetem Egyetemi Kollégium Kollégiumi Tanácsának
2016. november 08-i üléséről

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztató a kollégiumi férőhelyek folyamatos feltöltésének helyzetéről.
Előterjesztő: Visnyei László mb. kollégiumigazgató, Füredi Dominik Kollégiumi
Neptun rendszergazda
2./ Tájékoztató a kollégiumi térítési- és különeljárási díjtartozások befizetésének
helyzetéről.
Előterjesztő: Visnyei László mb. kollégiumigazgató
3./ Hallgatói nyilvántartások és statisztikai kimutatások (Oktatási Hivatal –
FIR.
Előterjesztő: Visnyei László mb. kollégiumigazgató
4./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléséről.
Előterjesztő: Visnyei László mb. kollégiumigazgató
5./ Bérleményi Tagkollégiumok felszereltségének és működésének, valamint
személyi és tárgyi feltételeinek áttekintése.
Előterjesztő: bérleményi kollégiumok TKollHÖK elnökei
6./ Tájékoztató a 2016. év bérleményi férőhelyek finanszírozásáról és a lakhatási,
illetve kollégiumi normatíva támogatás alakulásáról.
Előterjesztő: Visnyei László mb. kollégiumigazgató
7./ Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégium felújításának helyzetéről.
Előterjesztő: Visnyei László mb. kollégiumigazgató
8./ Egyebek.
A Kollégiumi Tanács ülésének írásos anyagai az alábbi linken érhetők el:
http://koll.uni-obuda.hu/kot

Visnyei László mb. kollégiumigazgató úr köszönti a Kollégiumi Tanács tagjait, 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
Visnyei László mb. kollégiumigazgató, Füredi Dominik Neptun rendszergazda:
A kiküldött anyagok között megtalálható a feltöltésekről készült táblázat, mely alapján
tanulmányozhatók az adatokat. A lemondások után folyamatosan történnek a feltöltések. A
Székesfehérvári Kollégiumokban most nem nagyon volt jellemző a mozgás. Összességében a
tanévkezdés feltöltöttségéhez képest nincs jelentős eltérés.
Egyeztetik az adatokat, mennyi üres férőhely van a kollégiumokban jelenleg, mikortól kerülhetnek
feltöltésre, mennyien várakoznak felvételre.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont.

2./ Napirendi pont
Visnyei László mb. kollégiumigazgató:
A különeljárási díjak helyzetéről ma reggel készült egy friss összesítés, melyet itt most is meg lehet
tekinteni, körbe lesz adva, szeptember, október hónap vonatkozásában.
Külön felhívja a figyelmet a befizetési határidők betartatására.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont.

3./ Napirendi pont
Visnyei László mb. kollégiumigazgató:
A napirendi ponttal kapcsolatban több táblázat is feltöltésre került a honlapra, különböző
szempontok szerint készültek ezek a kimutatások. A Kollégium szempontjából különösen fontos a
felvételi statisztika és a férőhelyek felosztásáról szóló táblázat. Mindenki kiválaszthatja, hogy
milyen szempontok alapján szeretné elemezni a statisztikákat.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont.

4./ Napirendi pont
Visnyei László mb. kollégiumigazgató:
A Szenátusülés október 17-én volt, melynek meghívója, emlékeztetője és a határozattár is
feltöltésre került a honlapra. Néhány fontos dologra hívja fel a figyelmet igazgató úr.
Oklevelek és megbízások kerültek átadásra. Több szabályzat került elfogadásra, melyeket külön
ismertet a tanács tagjai számára.
Változni fog több a gazdálkodással, működésünkkel kapcsolatos nyomtatvány is.
A beszerzési igényfelmérések most is zajlanak, folyamatban vannak.
Változott az Egyetem felvételi szabályzata is. Részletesen ismerteti igazgató úr a változásokat.
Külön napirendi pont volt az akkreditáció kérdése, melynek határideje idén lejárt volna, de meg lett
hosszabbítva.
A duális képzésről készült tanulmány bemutatása is napirendi pont volt, melyre egyre nagyobb
igény mutatkozik a hallgatók körében.
Az Egyetem munkavédelmi felelőse készített egy intézkedési tervet, ezt ismertette, mely szerint
van még hova fejlődnünk.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont.

5./ Napirendi pont
Bérleményi kollégiumok hallgatói- és állami vezetői:
GEO Kollégium, Schneider Tibor tagkollégiumi igazgató és Pataki Sándor László kollégiumi
tanár:
Visnyei László igazgató úr elöljáróban elmondja, hogy a közelmúltban volt egy értékbecslési
felmérés a „Duna Hause” értékbecslő cég részéről az NyME kollégium PPP kiváltása kapcsán.
Pataki Sándor László kollégiumi tanár elmondása szerint a felszereltség nagyon elmaradott, rossz
állapotban vannak a bútorok, ilyen szempontból jó lenne, ha javulna a helyzet. A működtetés is
eléggé nehézkes. Ennek ellenére a hallgatói önkormányzat elég jól működik, jó a közösség, a
hallgatók kihasználják a sportolási lehetőségeket, különböző programokat szerveznek.
Jó adottságai vannak az épületnek, a fekvése és az elhelyezkedése is nagyon jó, nagy
zöldterülettel, sportpályával rendelkezik. Bíznak benne, hogy az értékbecslés is elősegíti és
meggyorsítja a GEO kollégium sorsának és tulajdonviszonyainak a közeli jövőbeni rendezését.
Horváth Gábor Terminus Hotel:
Annyi változás volt az utóbbi időszakban, hogy az udvar egy részére parkolót alakított ki az
üzemeltető, mely bérelhető formában lesz hasznosítva a továbbiakban, így csak kb. a fele területet
tudják mostantól használni a kollégisták.
Elmondja, hogy jelenleg ő személy szerint nem igazán elégedett a hallgatói vezetés munkájával,
talán az időhiány vagy túlvállalás lehet ennek az oka. Voltak rendezvények, melyek jól sikerültek. A
hagyományos programok is zajlanak, de a lehetőségekhez képest gazdagabb programkínálat is
megvalósulhatna. A hallgatók tájékoztatása a programokról nem megfelelő, a hozzáállásukkal
nincs baj.
Novák János Hotel@BMF Diákotthon:
Nagyon jól működik náluk a hallgatói vezetés, szervezik a rendezvényeket, melyek nagyon
sikeresek.
Az épület jellegéből is adódik, hogy ott nincs probléma, a vezetés részéről nagyon pozitív a
hozzáállás.
Határozat: Bízva abba, hogy ahol gondok vannak, azok minél előbb rendeződni fognak, a
kollégiumi tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontot.
6./ Napirendi pont
Ez a napirendi pont jelenleg technikai okokból elhalasztásra kerül, a következő tanácsülésen lesz
tárgyalva.
7./ Napirendi pont
Visnyei László mb. kollégiumigazgató
A legutóbbi tanácsülésünk óta a helyzet nem sokat változott, lényegében a különböző határidők
kitolódtak, ennek következtében sajnos az esély nem sok arra, hogy jövő év augusztusra
elkészüljön a Kandó Kálmán Kollégium. Minden új fejleményről tájékoztatni fogjuk a Kollégiumi
Tanácsot.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont.

8./ Napirendi pont
Egyebekben a hallgatói vezetők ismertették az elkövetkező időszak eseményeit. A napirendi
pontokon kívül eső kérdéseket beszélték meg.
Visnyei László igazgató úr elmondta, hogy zajlik az éves mennyiségi leltár a kollégium területén,
melyhez kéri az érintett kollégák pontos munkáját és segítségét. A belső ellenőrzés során felmerült
hiányosságok pótlására készített intézkedési tervben meghatározott feladatok elvégzésre kerültek.
Az eseményekről, történésekről értesítéseket és beszámolókat kérünk, hogy felkerülhessenek a
kollégium honlapjára.
Az évzáró ünnepi Kollégiumi Tanácsülés időpontja az ütemtervben meghatározottak szerint, 2016.
december 15. 10.00 óra, Caterland étterem kávézója.
Végezetül az igazgató úr megköszöni a részvételt, és a Tanács ülését bezárja.

Budapest, 2016. november 17.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Visnyei László s.k.
mb. kollégiumigazgató

