ÓE-KOLL, 017, 2017.

Emlékeztető
Az Óbudai Egyetem Egyetemi Kollégium Kollégiumi Tanácsának
2017. január 25-i üléséről

Napirendi pontok:
1./ Beszámoló a Kollégium 2016-os év gazdálkodásáról, a beruházások és fejlesztések
alakulásáról, illetve a pályázati tevékenységéről.
Előterjesztő: Visnyei László kollégiumigazgató
2./ Tájékoztató a KollHÖK 2016-os évi gazdálkodásának főbb keretszámairól.
Előterjesztő: Almási Rezső Máté EHÖK Kollégiumi ügyekért felelős Elnökségi Tagja
3./ Tájékoztató a Szenátus üléséről.
Előterjesztő: Visnyei László kollégiumigazgató
4./ A Kollégium vezető testületeinek 2016/2017-es tanév II. félév ülés és munkaterve.
Előterjesztő: Visnyei László kollégiumigazgató
5./ Tájékoztató a kollégiumi térítési- és különeljárási díjak befizetésének helyzetéről, a
férőhelyek folyamatos feltöltéséről.
Előterjesztő: Füredi Dominik kollégiumi Neptun rendszergazda
6./ A Kollégium 2017-es év költségvetési terve, gazdálkodási és fejlesztési elképzelései.
Előterjesztő: Visnyei László kollégiumigazgató
7./ A 2017/18-as tanév kollégiumi felvételi eljárásával („Tavaszi jelentkezési időszak - Felsőbb
évesek”) kapcsolatos információk és feladatok.
Előterjesztő: Visnyei László kollégiumigazgató
8./ Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégium felújításának helyzetéről.
Előterjesztő: Visnyei László kollégiumigazgató
9./ Egyebek.
A Kollégiumi Tanács ülésének írásos anyagai az alábbi linken érhetők el:
http://koll.uni-obuda.hu/kot

Visnyei László 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.
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0. napirendi pontban bemutatkoznak az új Kollégiumi Tanács tagok, Örsi Fanni a Lébényi Pál
Kollégium és Szabó Péter a GEO Kollégium képviselői.
1./ Napirendi pont
Visnyei László kollégiumigazgató:
A decemberi tanácsülésen már részlegesen foglalkoztunk ezzel a témakörrel, a mostani a
tényleges adatok alapján a honlapra feltöltésre került tagkollégiumi kiadás összesítő táblázatokat,
az év folyamán megvalósult beruházásokat, fejlesztéseket, valamint a rendszeres karbantartási
szerződések összesítéséről készült táblázatot, továbbá a bérlemények kiadásait és végül a GEO
Kollégium kiadásait láthatjuk.
Kiegészítésképpen igazgató úr elmondja, hogy ahol még nem szerepelnek összegek, az azért van
mert még nincs lezárva az előző év. Ismerteti összeg szerint is a kereteket kollégiumonként.
Külön táblázat készült a kollégiumok hasznosításáról, a szállásértékesítés, illetve terület
bérbeadásról.
A tagkollégiumnak eléggé jelentős volt a pályázati tevékenysége, ebben a táblázatban a sport és
kulturális tevékenységről készült adatok láthatók.
Összegezve, igazgató úr úgy látja, hogy hasonlóan az előző évekhez, megfelelően gazdálkodtunk
az elmúlt évben és reméli, hogy az idei év is hasonló számadatokat mutat majd.
Határozat: A tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a 2016. évről készült gazdálkodásról szóló
beszámolót.
2./ Napirendi pont
Almási Rezső Máté EHÖK Kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tagja:
Két részre lettek bontva a támogatási keretek, dologi jellegű- és közéleti ösztöndíj támogatásra.
Összeg szerint és kollégiumonként ismerteti, hogy milyen eszközökre, rendezvényekre,
programokra fizettek támogatást. Támogatták a sport és kulturális pályázatokat is, melyről az előző
napirendnél már szó volt. Az írásos anyag rövidesen fel fog, kerülni a honlapra.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont.
3./ Napirendi pont
Visnyei László kollégiumigazgató:
A szenátusüléssel kapcsolatban is felkerült néhány anyag a honlapra, ezek közül felhívja a
figyelmet igazgató úr a Kandó Kollégium helyzetéről szóló beszámolóra:
Friss információ a felújítási projekttel kapcsolatban, hogy mivel tavaly kiírásra került a
közbeszerzés, 2017. január 9-én megtörtént a borítékbontás. A leadott pályázatok ismeretében
jelen pillanatban továbbra is bizonytalan, hogy mikor kezdődhet a felújítás. A Kandó Kálmán
kollégium felújítása ez év szeptemberig biztosan nem fog elkészülni sajnos. Ez a tény újabb
feladatok elé állít bennünket. Lehetséges bérleményi helyszíneket kell felkutatnunk a következő
tanév első félévére, ill. a bizonytalanság miatt esetleg hosszabb időtartamra.
Megemlíti még, hogy energiaracionalizálási pályázati pénz elnyerése teszi majd lehetővé a nyár
folyamán a Kiss árpád kollégium fűtéskorszerűsítését.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont.
4./ Napirendi pont
Visnyei László kollégiumigazgató:
Feltöltésre került a vezető testületek ülés- illetve munkaterve, mely időpontok, illetve a napirendi
pontok menet közben még természetesen változhatnak más programokhoz, történésekhez is
igazodva. Egyeztetések után az igazgató úr, szavazásra bocsájtja, hogy a Kollégiumi Tanács
egyet ért-e ezekkel a tervezetekkel.
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Határozat: A kollégiumi tanács egyhangúlag elfogadta a kollégiumi vezető testületek 2016/2017es tanév II. félévére vonatkozó ülés és munkatervét.
5./ Napirendi pont
Füredi Dominik kollégiumi NEPTUN rendszergazda:
Két frissen készített táblázatot adott körbe, hogy tanulmányozhassák a tanácstagok. Az egyik a
kollégiumi díjbefizetések pillanatnyi helyzetét mutató táblázat, a másik a férőhelyek feltöltöttségét
bemutató statisztika. A második táblázathoz annyit fűz hozzá, hogy januárban nagyon sok
lemondás érkezett, különböző okok miatt. Ennek következtében a megüresedett férőhelyek
feltöltés sem volt könnyű feladat. Ennek ellenére a várólistásokat sikerült általában oda elhelyezni,
ahova szerettek volna kerülni. A felmerülő kérdésekre válaszol.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont.
6./ Napirendi pont
Visnyei László kollégiumigazgató:
Felkerült a honlapra a saját bevételek tervezése kollégiumonként, valamint a tagkollégiumonként
elkészített ez évi beszerzési-, közbeszerzési tervek, a vagyongazdálkodási tervek.
A támogatási keret összege hasonlóan alakul a tavalyihoz. Több áthúzódó beszerzésünk még
folyamatban van.
Az egyetemi költségvetés tervezése és összeállítása egy kicsit másabb formában zajlik mostantól,
nem jelentősen, de csökkent a támogatás a fenntartó részéről.
Igazgató úr tájékoztat a várható ellenőrzésekről, az Oktatási Hivatal hamarosan kezdi és fél éven
át fog tartani. Februártól pedig a belső auditok kerülnek lefolytatásra, majd márciusban az
egyetemi tanúsító audit várható. Új belső ellenőre lett az egyetemünknek.
Az egyetemi dolgozók várható bérrendezéséről is említést tesz.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont.
7./ Napirendi pont
Visnyei László kollégiumigazgató:
A hallgatói önkormányzat múlt héten kiírta a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot, kéri a
jelenlévő képviselőket, juttassák el az információt mindenkihez, akit érint.
Csányi Zoltán kollégiumvezető:
Február elején ki lesz téve a honlapra a tavaszi felvételi eljárással kapcsolatos összes tudnivaló. A
szociális pontokkal kapcsolatos tudnivalókat, illetve teendőket ismerteti.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont.
8./ Napirendi pont
Visnyei László kollégiumigazgató:
A Kandó Kálmán Kollégiummal kapcsolatos jelenlegi ismert tényekről és tudnivalókról már szó volt
a 3. napirendi pontban.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont.
9./ Egyebek:
Visnyei László kollégiumigazgató:
Felkéri a Kollégiumi Tanács tagjait, hogy döntsenek a Hallgatói Tanácsban való szavazati jogú
képviselő személyével kapcsolatban.
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Jelenleg Almási Rezső Máté tanácskozási jogú képviselője a Kollégiumi Tanácsnak.
Megválasztásával, szavazati joggal tudjuk felruházni őt, így a döntéseknél nyomatékosabban tudja
képviselni a továbbiakban a kollégiumot.
A szavazás titkosan zajlott, melynek végeredménye:
„A Kollégiumi Tanács egyhangúlag támogatja Almási Rezső Mátét a Hallgatói Önkormányzat
Kollégiumi Ügyekért Felelős elnökségi tagját, hogy szavazati joggal képviselje a Hallgatói
Tanácsban a kollégisták érdekeit.”
Egyebek, bejelentések:
Egyebekben a kollégiumok képviselői a várható programokat ismertetik, illetve az elmúlt időszak
eseményeiről, a felmerülő kérdésekről beszéltek.
Végezetül igazgató úr megköszönte a részvételt, a tanács ülését bezárta.

Budapest, 2017. február 02.

Kerek Sándorné
emlékeztető készítő

Visnyei László
kollégiumigazgató
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