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Elnökségi ülés
2014. szeptember 1. 10:30
Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. TátKontúr főszerkesztői pályázatok elbírálása
3. Egyebek

Nanosz Eleni: Szeretettel köszöntök mindenkit. A meghívót kiküldtem, ha senkinek nincs
módosító javaslata, akkor nekem lenne. Szeretném a küldöttgyűlés összehívását is felvenni a
napirend közé. Ha el tudjátok fogadni az így módosított napirendet, akkor szavazzunk róla.
Módosított napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Küldöttgyűlés összehívása
3. TátKontúr főszerkesztői pályázatok elbírálása
4. Egyebek
7 mandátum van a teremben.
A módosíttt napirend egyhangúan elfogadva.

1.Elnöki beszámoló
Nanosz Eleni: A közeljövő feladatairól szeretnék beszélni. Két dologról pedig szeretném, ha
elnökségi döntés születne. Szavaznunk kellene róla, hogy Zaránd Petit tudjuk-e támogatni az
EHÖK elnökválasztáson?
Az elnökség egyhangúan Zaránd Péter támogatása mellett döntött.
Nanosz Eleni Vaya: A másik fontos téma a gólyabál. Szeretnénk az IK-val közös gólyabált?
Az elnökség nem támogatja a javaslatot.

Nanosz Eleni Vaya: Lassan ki kell néznünk egy dátumot elnökségi hétvégének. Szeretném,
ha kettő lenne, az egyik mindenképpen október vége felé. Misi, az NT Szhék-nek nincs
elnöke, mert Anita már nem jár a TáTK-ra, az ő helyére elnököt kell választaniuk. A többi
Szhék esetében is fontos lenne, ha megtartanák az első ülésüket. Réka, szeretném, ha a
közéleti ösztöndíjakról hoznánk egy határozatot, ahogyan régen is szerepelt az
alapszabályban. Azt szeretném még kérni tőled, Dorina, hogy az éves beszámolókat is töltsd
fel a honlapra.
Somogyi Dorina: Ma akartam heti hétfőit kiküldeni, de még nincsenek meg a gólyák e-mail
címei.
Nanosz Eleni Vaya: Meg fogod kapni a címeket, de ma még ne küldj szerintem. A külügytől
szeretném kérni, hogy nézzétek át, amit Enikő küldött a honlapra. A Szabó Milán videóját
szerinted el lehet kérni?
Csukovits Balázs: Persze, azt el tudjuk intézni.
Nanosz Eleni Vaya: A költségcsökkentés miatt írtál te is a dékánhelyettes úrnak?
Csukovits Balázs: Nem, csak te.
Nanosz Eleni Vaya: Zita, szólj Petinek, hogy a GT After helyszínnel kezdjen valamit.
Szeretném, ha szeptemberben lenne valamilyen kulturális esemény, ezt rád bízom. A kincs
vacsoráról és a gólyakupáról sem feledkezhetünk meg. Ellenőrző bizottságnak annyit
szeretnék mondani, hogy az iktatás szeretném, ha befejeződne.
8 mandátum van a teremben.
Nanosz Eleni Vaya: Szeretném, ha más alapszabályokat is átnéznétek, és összefoglalnátok.
Szeretném, ha annak is utána néznétek, hogy más karokon hogyan osztják meg a közéleti
ösztöndíjat. Ezeket a feladatokat szeretném, ha szépen mindenki a maga ütemében elkezdené.
Most pedig térjünk át a küldöttgyűlés összehívására.

2.Küldöttgyűlés összehívása
Ki tudja elfogadni, hogy összehívjuk a küldöttgyűlést szeptember 8. 17:00-ra a következő
napirenddel?
Elnöki beszámoló
Gólyatábori beszámoló
Személyi kérdések
 főmentor
 elnöki megbízott,
Kari tanács tagjainak delegálása

Egyebek
Az elnökség egyhangúan megszavazta a küldöttgyűlés összehívását.
Nanosz Eleni Vaya: Elnöki megbízottra mindenképp szüksége lenne a szervezetnek, mert
most ősszel még nincs gond, de március után, ha új elnök és alelnök lesz, jól jön egy plusz
ember, aki addig megismeri a rendszert és tudja majd segíteni őket.

3.Tátkontúr főszerkesztői pályázatok elbírálása
A TáTKontúr főszervezői pályázatra először kettő pályázat érkezett, majd befogadtunk még
egy időn túli pályázatot is. Erről szavaztunk is, hogy elfogadjuk-e. Most pedig azt szeretném
kérni, hogy szavazzunk a három főszerkesztői pályázaról. A titkos szavazás lebonyolítására
megkérem az ellenőrző bizottságot.
A TáTK HÖK elnöksége 7 szavazattal megszavazta Sipos Alexandrát a kari lap
főszerkesztőjének.

4.Egyebek
Csukovits Balázs: Kérlek titeket, hogy a külügyekkel Enikőt keressétek.
Somogyi Dorina: Aktív a honlap, látogassátok ti is!
Nanosz Eleni megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

