ÓE-KOLL, 186 , 2016.

Emlékeztető
Az Óbudai Egyetem Egyetemi Kollégium Kollégiumi Tanácsának
2016. december 15-i ünnepi üléséről

Napirendi pontok:

1./ Vezetői beszámoló, illetve a Kollégiumi Tanács munkájának értékelése.
Előterjesztő: Visnyei László mb. kollégiumigazgató
2./ A HÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tagjának beszámolója a
Tagkollégiumok szakmai munkájáról, a tervezett közösségi, és szabadidős
programok megvalósulásáról.
Előterjesztő: Almási Rezső Máté HÖK elnökségi tag és a TKollHÖK elnökök
3./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléséről.
Előterjesztő: Visnyei László mb. kollégiumigazgató
4./ Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégium helyzetéről.
Előterjesztő: Visnyei László mb. kollégiumigazgató
5./ Egyebek, bejelentések.
6./ Évzáró ünnepi köszöntők és fogadás.
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:
Elkészült egy szöveges beszámoló az elmúlt év eseményeiről, néhány gondolatot emel ki ebből
igazgató úr.
Elsőként az elmúlt félév változásairól beszél, a vezető váltásról, a személyi állomány változásáról.
Az elmúlt tanulmányi félév kiemelkedő eseményeit ismerteti részletesen.
A beruházások, fejlesztésekkel kapcsolatban, a különböző beszerzéseket próbáltuk az új
szabályzat szerint bonyolítani.
Összességében a kollégium gazdálkodása stabilnak mondható.

Jövő év elején remélhetőleg bekövetkezik a régen várt egyetemi szintű bérfejlesztés, mellyel
lassan fokozatosan sikerül rendezni a jelenlegi béreket.
Novák János kollégiumvezető, Hotel@BMF Diákotthon:
A pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg, nem sikerült a határidőket tartani,
ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy sokkal nagyobb odafigyelés kellene.
Határozat: A tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a vezetői beszámolót.

2./ Napirendi pont
Almási Rezső Máté HÖK elnökségi tag és a TKollHÖK elnökök:
Szabó- Olti Ferenc Bánki Donát Kollégium, Kovács Béla Kiss Árpád Kollégium, Csonka Bálint
József GEO Kollégium, Bognár Bálint Terminusz Hotel, Galambos Bence Hotel@BMF, és
Almási Rezső Máté Lébényi Pál Kollégium részéről az őszi félév eseményeit, programjait
ismertetik röviden.
Almási Rezső Máté megköszöni az egész éves munkát a hallgatói vezetőknek.
Határozat: A kollégiumi tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a beszámolókat.

3./ Napirendi pont
Visnyei László mb. kollégiumigazgató:
A Szenátus Ülések anyagai (11.28. és 12.13.) feltöltésre kerültek a kollégium honlapjára. Ebből
néhány dolgot kiemelten ismertet igazgató úr.
Több szabályzatmódosításra került sor, akit részletesen érdekel, az elolvashatja az írásos
anyagokat.
Módosításra kerültek:
- az Egyetemen a tantervek,
- az Egyetem vagyongazdálkodási terve,
- a karok ügyrendjei,
- az iratkezelési szabályzat,
- valamint a kafetéria szabályzata.
Új Kancellár Úr került kinevezésre
Az Óbudai Egyetem 2017. évi költségvetése sarokszámai is napirendre kerültek, táblázatos
formában láthatóak a keretek.
A különböző képzések áthelyezéséről is volt szó, valamint az egyetemi üdülő más jellegű
üzemeltetéséről.
A következő tanév rendjének módosítása is elfogadásra került.
Elfogadásra került az Egyetem Munkavédelmi Szabályzata 5.§ c) pontja alapján készített jelentés,
illetve munkavédelmi célokra és programokra tett javaslatok.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont.

4./ Napirendi pont
Visnyei László mb. kollégiumigazgató:
Úgy tűnik, hogy előrelépés történt a Kandó Kálmán Kollégium felújítása ügyében, kiírásra került a
közbeszerzés, várjuk a pályázati határidő leteltét és a pályázat eredményét, minden új
információról tájékoztatni fogja a tanács tagjait.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont.

5./ Napirendi pont
Egyebek, bejelentések:
Egyebekben a kollégiumok képviselői a várható programokról, illetve eseményekről, a felmerülő
kérdésekről, változásokról beszéltek.
Visnyei László mb. kollégiumigazgató úr a GEO Kollégiummal kapcsolatos fejleményekről
tájékoztatott.
Végezetül az igazgató úr megköszönte a Kollégiumi Tanács tagjainak az egész évi munkáját és az
ünnepi jókívánságaival a Tanács ülését bezárta, ez után ünnepi ebéd és fogadás következett.

Budapest, 2016. december 23.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Visnyei László s.k.
mb. kollégiumigazgató

