ÓE-KOLL, 114, 2017.

Emlékeztető
Az Óbudai Egyetem Egyetemi Kollégium Kollégiumi Tanácsának
2017. június 29 -i üléséről

Időpont: 2017. június 29. (csütörtök) 1000 – óra
Helyszín: Lébényi Pál kollégium földszinti klubszobája

Napirendi pontok:
1./ Beszámoló a tanév II. félévének történéseiről, valamint a 2017-es év első
felére megfogalmazott célkitűzések megvalósulásáról.
Előterjesztő: Visnyei László kollégiumvezető
2./ Beszámoló a Kollégium 2017-év I. félévének gazdálkodásáról, beruházások és
fejlesztések alakulásáról, illetve pályázati tevékenységéről.
Előterjesztő: Horváth Gábor gazdasági vezető
3./ A HÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tagjának beszámolója a tanév II.
félévének szakmai munkájáról, a Tagkollégiumok tervezett közösségi és
szabadidős programjainak megvalósulásáról.
Előterjesztő: Almási Rezső Máté a HÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökségi
tagja, TKollHÖK elnökök
4./ Tájékoztató a KollHÖK 2017-es év I. félév gazdálkodásának főbb
keretszámairól.
Előterjesztő: Almási Rezső Máté a HÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökségi
tagja
5./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának gyűléséről.
6./ Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégium és a GEO Kollégium helyzetéről.
Előterjesztő: Visnyei László kollégiumvezető
7./ A Kollégiumi Tanács 2017/18-as tanév I. félévi munkaterve.
Előterjesztő: Csányi Zoltán tagkollégiumvezető
8./ Egyebek.
A Kollégiumi Tanács ülésének írásos anyagai az alábbi linken érhetők el:
http://koll.uni-obuda.hu/kot

Visnyei László kollégiumvezető úr köszönti a Kollégiumi Tanács tagjait. Megállapítja,
hogy a Tanács a résztvevők összesítése alapján határozatképes. Megkérdezi, hogy
az előre megküldött írásos anyagokhoz, napirendi pontokhoz van e valakinek
kérdése, javaslata.
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Fonyó Attila szolgáltatási igazgató úr bemutatkozását és a felvételi eljárás állásáról
szóló tájékoztatóját javasolja 0. pontként felvenni a napirendi pontok közé, majd
szavazásra bocsájtja a napirendi pontokat.
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.
0. napirendi pont:
Bemutatkozik Fonyó Attila szolgáltatási igazgató úr, aki 2017. június 1-től látja el ezt
a feladatot, majd a tanács tagjai is egyenként bemutatkoznak.
Röviden tájékoztat a felvételi eljárás jelenlegi helyzetéről:
- A Terminus Hotel megszűnik, helyette szintén a kerületben lévő, hasonló
adottságokkal rendelkező épület lesz a bérlemény.
- A Kunigunda utcai szerződéskötés még folyamatban van, remélhetőleg ott
150 fővel számolhatunk.
- A Lébényi Pál kollégium június 30-al megszűnik, július 01-től csak a GEO
Kollégium marad. A megszűnésnek a kihasználatlanság volt a fő oka, a GEO
Kollégium hosszabb távon nagyobb létszámot tud fogadni. Volt bejárás a
GEO Kollégiumban, az állapotok nem túl jók, ezen próbálnak változtatni rövid
időn belül.
- A felvételi eljárás eddig eléggé bizonytalan volt, de most már úgy néz ki, hogy
a Csányi Zoltán által készített ütemterv alapján elindulhat, bár szoros az
ütemezése.
Horváth Gábor a Terminus Hotel nevelőtanáraként, kéri, hogy az új épület
helyiségkiosztásában majd szeretne részt venni, 17 éve nevelőtanár a Terminus
Hotelben. Mindenképpen szeretne részt venni az új épület felosztásában.
Boda Attila kollégiumvezető, szomorú a Lébényi Pál Kollégium bezárása miatt,
melynek 26 évig volt a vezetője, hiányolja az előzetes egyeztetést, szerinte az épület
mindig megtermelte a fenntartásához szükséges kereteket, kár érte, szép, otthonos
épület.
Fonyó Attila igazgató úr, elmondja, hogy az épület bezárásának főleg gazdasági
okai vannak, sajnálja ő is, hogy így alakult.
Szabó Péter GEO Kollégium TKollHÖK elnöke kéri a vezetés segítségét, ha már így
alakult a helyzet, akkor most alakítsák egy élhető, lakható kollégiummá a GEO
Kollégiumot.
1. napirendi pont:
Visnyei László kollégiumvezető úr készített egy beszámolót a 2017. év I. félévének
tevékenységéről, mely fel lett töltve a honlapra. Ehhez annyit fűz hozzá, hogy az
elmúlt egy év, főleg a II. félév eléggé bizonytalan és kaotikus volt. A határidőre
elkészített különböző terveket sorra újra kellett gondolni, áttervezni. Reméli, hogy a
következő időszak már a fellendülésről fog szólni.
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Novák János kollégiumvezető is megerősíti az előtte elhangzottakat, nagyon sok
gondot okozott az, hogy az előre eltervezett dolgokat vissza kellett mondani.
Fonyó Attila igazgató úr a következő időszakban össze fog ülni a vezetőkkel és
remélhetőleg megoldódnak a problémák és be fog állni egy rendes kerékvágásba a
helyzet.
A Kollégiumi Tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a beszámolót.
2. napirendi pont:
Horváth Gábor gazdasági vezető: a gazdálkodási beszámolóról és a pályázatokról
készült táblázat fel lett töltve a honlapra. Tényszerűen, kollégiumonként ismerteti a
táblázatokban látható számadatokat. A pályázatokat illetően felhívja a figyelmet,
hogy a határidőket vegyék komolyan és kísérjék figyelemmel, hogy ne maradjanak le
róla.
- A Kiss Árpád Kollégium felújítása továbbra is tervbe van véve.
- Jelenleg zajlanak a nagytakarítások és ablaktisztítások időpontjainak
egyeztetései, majd a tisztasági festések következnek a kollégiumokban.
- A nyár folyamán lesznek beszerzések, felújítások.
Boda Attila kollégiumvezető szeretné, ha a jövőben a kollégiumvezetőknek az
éppen aktuális kiadás összesítő exceltáblát megküldenék.
Pataki Sándor László nevelőtanár GEO Kollégium, a bútorbeszerzéssel kapcsolatos
problémák megoldásáról, egyeztetésekről érdeklődik.
A Kollégiumi Tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a gazdálkodásról szóló
beszámolót.
3. napirendi pont:
Almási Rezső Máté a HÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tagja elmondja,
hogy nem rég látja el ezt a posztot, ismerteti az eddigi teendőit részletesen, majd
megkéri a hallgatói vezetőket ismertessék az elmúlt időszak eseményeit.
A hallgatói vezetők, Bognár Bálint, Szlyuka Gábor, Örsi Fanni, Fülöp Tamás és
Szabó Péter TKollHÖK Elnökök, egyenként tájékoztatnak az eddig történt
eseményekről.
Köszönetet mondanak az összkollégiumi rendezvények szervezőinek.
A Kollégiumi Tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a beszámolót.
4. napirendi pont:
Almási Rezső Máté a HÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tagja számszerűen
ismerteti a KollHÖK 2017. év I. félévi gazdálkodási adatait. A következő félév
mozgalmasabb lesz, gólyatáborok, sűrűbb rendezvények, megpróbálják mindegyiket
támogatni. Kéri, hogy a jövőben is forduljanak hozzá bizalommal.
Schneider Tibor kollégiumvezető, a GEO kollégium informatikai munkálataival
kapcsolatban tesz fel kérdéseket.
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5. napirendi pont:
Fonyó Attila szolgáltatási igazgató úr, a napirendi ponttal kapcsolatban annyit tud
elmondani, hogy elkezdődnek a szabályzatok felülvizsgálatai. Az összes kollégiumot
érintő szabályzat is megújításra fog kerülni.
6. napirendi pont:
Visnyei László kollégiumvezető elmondja, hogy a Kandó Kollégium esetében
kiírásra került a közbeszerzés, vannak jelentkezők, várják a beérkező pályázatokat.
A Minisztériumtól kaptunk ígéretet, hogy további 1,8 milliárd forinttal támogatják a
beruházás második ütemét.
7. napirendi pont:
Csányi Zoltán tagkollégiumi vezető a munkatervet körbeadja, és kérdezi, hogy van-e
valakinek kiegészíteni valója. Egyenlőre ez még csak terv, változhatnak az
időpontok.
A Kollégiumi Tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a munkatervet.
8. Egyebek.
Ebben a napirendi pontban a kollégiumok vezetői és a hallgatói vezetők részletes
tájékoztatást adnak a kollégiumukban történt és még hátra levő eseményekről,
rendezvényekről.
Külön megköszönik a megszűnő Lébényi Pál Kollégium hallgatói vezetőjének a
munkáját.
Végezetül Visnyei László leköszönő kollégiumvezető megköszönte a kollégák eddigi
odaadó munkáját és támogatásukat. Mindenkinek jó munkát és sok pihenést kíván.
A Kollégiumi Tanács ülését lezárja.

Budapest, 2017. július 04.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Visnyei László s.k.
kollégiumvezető
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