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Mandátumellenőrzés: az Elnökség 8 fővel határozatképes.
Napirend egyhangúlag elfogadva.
1. Elnöki beszámoló
Nanosz Eleni: Csütörtökön volt Expert, ennek az anyagát még nem készítettem el, hogy
tovább küldjem annak, aki nem tudott ott lenni, de ők is hamarosan megkapják. Mostantól
ugyanúgy 17:30-tól lesz megtartva, de Lágymányoson, mert a Rendezvényszervező képzés
18:30-tól van. Az egyetemi ösztöndíj utalások hétfőn jöttek meg, amit nem értek az az, hogy
hogyan lehetséges, hogy a tanulmányi kijött már pénteken a szociális és az egyszeri
ösztöndíjak pedig csak hétfőn. Még csütörtökön küldtem egy levelet a TR irodának, arról
hogy nem igazán értem miért nem történnek meg a rögzítések, amikor már másfél hete
elküldtük a határozatokat. Nem hiszem hogy a levelem miatt, de másnap egyébként
bekerültek a Neptunba. Ennek még jobban utána fogok kérdezni.
ELTEfeszten való részvételt nagyon szépen köszönöm mindenkinek. A TáTK-ról voltak a
legtöbben segíteni, ezért külön büszke vagyok rátok. Minden sikeresen lezajlott a
rendezvényen.
A héten szerdán lesz OHÜB ülés, ahova megyek. Nem tudom még, hogy mi lesz az
előterjesztés, de már megjött a meghívó. Szerdán lesz EHÖK elnökségi.

2. Tisztségviselői beszámoló
Rendezvényszervező Bizottság
Szabó Péter: A rendezvény életében semmi nem történt, és előreláthatólag november elejéig
nem is fog, vagy ameddig nem rendeződik a mostani helyzet. Kulturális esemény viszont
továbbra is minden hónapban van.
Gazdasági alelnök
Váry Dániel: Elnökségi hétvégére leadtuk papíron a megrendelőit és Bálint kiírja hamarosan.
TáTKontúr előző közbeszerzési eljárása sikertelen volt, elvileg ma Bálint a legújabb
közbeszerzés alapján hirdeti meg a győztest. Október végi megjelenésről beszéltünk a
legutóbb.
Irodaszer megjött pénteken. Azok a dolgok, amiket rendeltünk és leltárba kell venni, mert egy
éven túli amortizációval bírnak, azok később jönnek majd egy külön közbeszerzés alkalmával.
Gazdaságis ülés októberben lesz, amire beszámolóval kell készülnöm október végéig az első
háromnegyed évről, hogy milyen költéseink voltak. Megkaptam az analítikát, mindent
rendben találtunk.
Iroda felújításával kapcsolatban érdeklődtem Horváth Henriknél, aki elvileg a kivitelező lesz.
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
Mogyorósi Pálma: Október 7-én voltunk Tanulmányi bizottsági ülésen, minden rendben
zajlott és mindent elfogadtunk. Négy darab kivételes tanulmányi rend és kilenc darab első
féléves passziválás volt.
Szakdolgozati szempontrendszerre heten reagáltak eddig.
Október 8-án voltam Kreditátviteli bizottsági ülésen, ami határozatképtelen volt. Hétfőn ezt
újból megismételjük.
A tudományos szakmai pályázás október 20-án fog lejárni és 22-én délelőtt fogunk bírálni.
Diákigazolvány érvényesítés 17-22.-ig 09:00-17:00-ig lesz Lágymányoson, ez kikerült a Heti
Hétfői-ben is és Facebook-on is.
A Tanulmányi ösztöndíjhoz még ebben a félévben hozzányúlunk Editékkel.
Párhuzamos képzés kompenzációjával kapcsolatban még nem érkezett semmi, de írok e-mailt
és érdeklődöm.

Külügyi Bizottság
Farnadi Enikő: Október 6-án volt egy EHKB ülésünk, itt döntöttünk az operatív bizottsági
tagokról. Mindegyik pozícióra egy pályázat érkezett be. A rendezvényes helyre
megválasztottunk egy BTK-s lányt, egyetemi főmentornak megválasztottuk a jelenleg ÁJK-n
lévő kari főmentort.
Mentortábor elmaradt, viszont lesz helyette október 18-án egy mentornap. Ez egy egész napos
esemény reggel 10:00-től egészen estig a KCSSK-ban.
Kedden és szerdán volt mentorképzés, az utolsó két alkalom, amin körülbelül 26-28-an vettek
részt. Ennyi embert fel is vettünk, ők már teljes jogú mentorok. Volt szó a
rendezvényszervezésről, a tanulmányi ügyekről. Györke Juli el fog menni, új Erasmus
koordinátorunk lesz.
Kommunikációs Bizottság
Somogyi Dorina: Október 8-án volt ELTEfeszt megbeszélés, amire nem tudtam elmenni és
Réka ment el helyettem.
A kortárssegítő csoport megkeresett, hogy szeretne a honlapunkon egy felületet az
elérhetőségeikről.
Diákjóléti Bizottság
Lőrinczi Réka Gyöngyi: Múlth éten felkerültek az új határozatok, így péntek délig tudtak
korrekciót leadni. Ebből négyet tudtunk elfogadni és két levelet kaptam a rektoriból, hogy
véleményezzem a fellebbezést. Az egyikük nem adta le a pályázatát semmilyen formában, a
másiknak pedig az önkormányzatija hiányzik, ami feltétel volt az érvényes pályázáshoz.
Erasmusos Kiegészítő támogatást kiírtuk, az ESZHÖB bírálja, mi segítettünk, és végül
megszavaztunk egy hiánypótlási időszakot. Pótszámfejtéssel fog kimenni az ösztöndíj.
Belügyi Bizottság
Nanosz Eleni: Szeretném, ha a belügy kitalálna egy időpontot és biztosítana egy helyet ahova
minden SzHÉK elnök eljönne, hogy tudjunk tartani egy SzHÉK elnök ülést.
Király Mihály: Rendben, a jövő heti KGY ülés időpontjában megpróbáljuk lebonyolítani.

3. HKR módosítás
Nanosz Eleni Vaya: Itt most elsődlegesen arról van szó, hogy a közéleti ösztöndíjjal mi
legyen. Ez most nem tudjuk tárgyalni, mert nincs még meg a határozat, amiről tudnánk
szavazni, ezért a következő heti elnökségin ezt újból megpróbáljuk. És utána ezt a KGY-n is
be tudjuk mutatni.
Alapszabály módosításról is a következő elnökségin fogunk szavazni. Két főbb pontja lesz az
előterjesztésnek. Az elnök akadályoztatása esetén minden jogkörrel, az irodavezető járhasson
el, aki nem választott tisztségviselő. A többi pont pedig a korábban beszélt átnevezések.
Szociális és tanulmányi elnök alelnökké való átnevezése, és ezzel arányosan a közéleti
ösztöndíj emelése. Szavazzon róla, aki ezt tudja támogatni.
7 fővel egyhangúlag elfogadva

4.

Egyebek

Nincs senkinek egyebe.
Nanosz Eleni megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

