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Mandátumellenőrzés: az Elnökség 5 fővel határozatképes.
Napirend egyhangúlag elfogadva.

1. Elnöki beszámoló
Nanosz Eleni:A napirendet előzetesen kiküldtem. Azokkal a teendőkkel szeretném kezdeni,
amiket szeretném, hogyha megcsinálnátok. Rendkívüli szoc iális támogatás és a kulturális- és
sportpályázatnál kértem már a lányokat arra, hogy legyenek kedvesek és készítsenek egy
olyan táblázatot, amit feltudunk tölteni a honlapra, ami azzal kapcsolatos, hogy az elmúlt
időszakban havonta mekkora összeget költöttünk a keretekből, hány embert tudtunk
támogatni, mekkora a legalacsonyabb és legmagasabb összeg. Nem írjuk ki konkrétan, hogy
kik mennyi pénzt kaptak, hanem a minimum és a maximum összeget. Elvileg így semmilyen
adatot nem sértünk.
A logóval kapcsolatban majd Dorinával szeretnék beszélni. Szeretném, hogyha olyan
emberek dolgoznának a logón, akik értenek is hozzá, hogy a következő gólyatáborban már azt
használhassuk.
November 25-én lesz a következő Kari Tanács ülésünk, remélem minden Kari Tanács tag
megkapta a meghívót. Szeretném, ha oda már tudnánk vinni a HKR módosítást.
Elnökségi hétvégével kapcsolatban az a helyzet, hogy pénteken 10 órától lehet elfoglalni a
szállást. Ha az irodát bezárjuk 14 órakor és utána indulunk el, az szerintem jó lesz. Nézek
majd buszt, hogy melyikkel menjünk és majd erről írok nektek e- mailt.
Hétvégén voltunk Danival HÖOK Vezetőképzőn. A mi szekciónk elég jó volt, főleg a
többihez képest, amit hallottam. És volt egy kerekasztal beszélgetés, ami elég érdekes volt.
Az ÁJK-n volt ítélethozatal, ezt ismerhetitek a sajtóból. A TÓK-on pedig nem született meg
az ítélet egyelőre.

Egységesíteni kellene a pályázatokat, ahogy a legtöbb karon van. Lehetne KÖB nálunk is, ez
a Kari Ösztöndíj Bizottság, ami nem azt jelenti, hogy egy új bizottság jön létre, hanem a karon
ösztöndíjakkal foglalkozó emberekből alakul egy testület, akik egy bizottság lesznek.
Gyakorlatilag akkor benne lenne a Réka, Pálma, Zita és a Dani, esetleg a Lilla, plusz akik a
szoctámmal foglalkoznak. Az elnökének szerintem a szocos elnöknek kellene lennie, de ezt
majd eldöntjük.
A rendezvényekkel kapcsolatban megkérdeztük, hogy hogyan áll a szerződés. Sehogy.
Oktatói hozzáférésekkel kapcsolatban küldtünk anyagok hetekkel ezelőtt, de senki sem
válaszolt rá, hogy milyenek lettek. Az utolsó elnökségin kiderült, hogy rossz, amit küldtünk,
ezt javítottuk.
A kari kérdőívet pedig mi is készítjük a specifikációkhoz.
Nyomdai közbeszerzést is megkérdeztük az EHÖK Elnökségi ülésen, várhatóan lesz
holtidőszak a lejáró és megkötésre váró szerződés között.
2. Tisztségviselői beszámoló
Diákjóléti Bizottság
Lőrinczi Réka:Ebben a hónapban hamarabb jött az utalás a várható utalási napnál.
Megcsináltam az oktatói hozzáférésekről a listát, amit az EHÖK szocosának kell továbbítani.
Csütörtökön lesz KolHÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlés.
Kommunikációs Bizottság
Somogyi Dorina:ELTEfeszt lezáró volt múlt héten szerdán, november 5-én. Összesen 8,4
milliót költött az egyetem erre az eseményre. A Budapest Party Szerviz rendezte ez 2,5 millió
forint a költségvetésből. Lesz következő ELTEfeszt ősszel, a harmadik. Télen pedig Educatio
lesz. Komm tagra még mindig nem érkezett jelentkező.
Az Elnökség 6 fővel határozatképes.
Rendezvényszervező Bizottság
Döbrösi Zita: A kulturális programokra úgy lehet regisztrálni, ha egyben be is fizeti az
összeget, mert csak úgy tudom megvenni a jegyeket.
Gazdasági alelnök
Váry Dániel:Múlthét kedden írt a leltárellenőr, Horváth Tamás. Az ellenőrzést megtartottuk,
többnyire rendben voltak a dolgok. Ma voltam fent a gazdasági hivatalban és beszéltem Vass
Marival, aki elmondta, hogy nem szeretnék elvállalni a karon, a mi leltár felelősségünket.
Alapvetően nincs rálátásuk a mi működésünkre, meg nálunk minden tisztségviselőnek van
kulcsfelvételi joga.
Tanulmányi és Tudományos Bizottság

Mogyorósi Pálma:Rektori kulturális pályázatnak lezajlott a hiánypótlási ideje. Volt még egy
lap, amit kikellett töltenünk, azt beküldtük. A tudományos szakmai ösztöndíjakat sikeresen
kiutalták. Az iroda falára kitettem, hogy kik nyertek, milyen címmel és mennyi összeget
kaptak a pályázatra. Beszéltem Wessely Annával és nem sért hallgatói érdeket, ha valaki
kiváncsi a másik pályázatára. Dorinának pedig ma fogom elküldeni, hogy tegye ki a honlapra
is. Szerdán megyek Szekszárdra Pályaválasztási Napra, ahol majd az ELTE-t népszerűsítjük.
Ma voltam Editnél, sok mindenről beszéltünk, de főleg az ösztöndíjakról. Erről küldtem emailt a SzHÉK-eseknek is véleményezésre. Juhász Gábor fog majd javasolni egy HKR
módosítást a 25- i Kari Tanácsra.

3. Egyebek
Nanosz Elenimegköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

