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Emlékeztető
Az Óbudai Egyetem Egyetemi Kollégium Kollégiumi Tanácsának
2017. november 28-i üléséről

Napirendi pontok:
1./ Kollégiumi szabályzat.
Előterjesztő: Fonyó Attila megbízott szolgáltatási igazgató
2./ Egyebek.

A Kollégiumi Tanács ülésének írásos anyagai az alábbi linken érhetők el:
http://koll.uni-obuda.hu/kot
Csányi Zoltán kollégiumvezető köszönti a Kollégiumi Tanács tagjait. Megállapítja, hogy a Tanács
határozatképes.
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.
A mai tanácsülés a 2017. november 22.-ei ülés folytatása, melyen a tanács tagjai elmondják
észrevételeiket, véleményüket a kollégiumi szabályzatmódosítással kapcsolatban, az alábbi
pontokban:
1./ Napirendi pont
Csányi Zoltán mb. kollégiumvezető felhívja a figyelmet, hogy elszámozás történt a paragrafusok
számánál, a felvételi rendszer résznél. A másik észrevétele a 30. paragrafusnál, hogy kerüljön bele
az, hogy Budapesti illetve Székesfehérvári helyi lakos ne kerüljön felvételre.
Boda Attila tagkollégium-vezető nem ért egyet a 27, 28, 29. paragrafusban szereplő kollégiumi
tanár elnevezés megszűnésével. Az elnevezés megmaradásából következő, esetleges feltétel
rendszernek is alá veti magát, ha szükséges.
Szavazásra került a kérdés:
A kollégiumi tanács tagjai egyhangúlag egyetértenek abban, hogy maradjon a kollégiumi
tanár elnevezés a kancellária-rendszer alá helyezve.
Fonyó Attila mb. szolgáltatási igazgató a továbbiakban következőkről kéri a javaslatokat,
észrevételeket:
-

Felvételi pontozás illetve kollégiumi díj fizetés.
Kollégiumi felvételi eljárás.
A kollégiumi elhelyezés, férőhelyek felosztása, nemzetköziek meghatározása.
Hallgatói követelményrendszer, hallgatói teendők.
Kollégisták kötelességei.
A kollégisták tevékenységeinek értékelése.
Fegyelmi és kártérítési ügyek.
1

-

Oktatói apartmanok kérdése.
Szabad férőhelyek feltöltése.

Az egyeztetések után, Boda Attila tagkollégium-vezető, (Csányi Zoltán mb. kollégiumvezető
távolléte miatt), felkéri szavazásra a kollégiumi tanácsot, két kérdésben:
- Egyetértenek- e a szavazás kettébontásával, miszerint először a nevelő tanári kérdést
szavazzák meg, majd ezt követően az egész szabályzat tervezetet.
A tanács 7 igen, 1 nem és 2 tartózkodással elfogadta a kettébontást.
Határozat 1: A kollégiumi tanár elnevezés változása két pontban kerül előterjesztésre:
a.) változik az elnevezés, ügyvivő szakértőre
b.) marad a kollégiumi tanár elnevezés
A tanács tagjai 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a b.) verziót támogatják.
Határozat 2: A kollégiumi tanács 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodással fogadta el a kollégiumi
szabályzat-tervezetet.
2./ Napirendi pont
Egyebekben a tanács tagjai az elkövetkező programok, események időpontjairól tájékoztatnak.

Budapest, 2017. november 29.

Kerek Sándorné
emlékeztető készítő

Csányi Zoltán
kollégiumvezető

2

