EMLÉKEZTETİ
Az Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2008. november 10., 18:00-kor tartott ülésérıl
Bányai Ágnes
Bódis Ádám
Drotál Diána
Gerják Gábor Péter
Hoffer Dávid
Hülber Attila
Koczkás Kornél
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Jelen van: Jobbágy Tamás, Sós Anna, Kis Zsuzsanna, Vermes Boldizsár

Elnöki beszámoló:
(Dékáni Tanács)
Témafelelıs:
Viszoki Csaba
EHK beszámoló:
Témafelelıs:
Hülber Attila
Kovács Nándor

December 22.-23.-án nem lesz szünet.
Készül az egyetemi költségvetés
A komplex tárgy kijavítására kevés idı marad.
Jövı héten TDK konferencia.
Jövıre néhány tanszékvezetınek és megbízott tanszékvezetınek lejár a mandátuma.
Következı Oktatási Dékánhelyettes ülésre javaslat az index megszüntetésérıl. Három kategória:
- elsısök: nem kell felvenniük többé az indexet
- aki akarja szolgáltatási díjért fölveheti
- végzısök megkapják mint bizonyítvány a tanulmányaikról, benne az összes jegyük
Kszb javaslata: 91-100 szociális ponttal rendelkezık kolidíja 0-ra csökkenjen.
Külsı kollégiumi bizottság lesz 11.19.-én 18:00-kor.
11.14. – Sándor Ákos által írt pályázat eredménye.
12.06. – Mikulás teremfoci kupa, melyen a HK felállíthat egy csapatot.
Educatio lesz a vizsgaidıszak utolsó hétvégéjén.
Fogyatékos pályázat elbírálva, majdnem minden pályázó között szétosztották a teljes keretet.
A HÖOK vezetıképzı pontos programja megérkezett, véglegesíteni kell a névsort, hogy
kik akarnak menni.
HÖOK közgyőlés december 5.-6.-7.
A Misz Kht. egyben közbeszereztetné az egyetem összes nyomtatott kiadványát.

Oktatás:
Témafelelıs:
Takács Nóra

A harmadik évfolyam december elsı heti zh ütemtervét nem sikerült enyhíteni.
Elkészültek a tanszék felelısi delegáló levelek.
Elkészült a második vizsgarend.

Juttatások,
térítések:
Témafelelıs:
Drotál Diána

KSzB:
- 11.24. Demján ösztöndíj legkésıbbi kifizetése.
- Lezárult a szoc.tám. fellebbezés
- Az alaptámogatással probléma: elvszerő, de támadható: mostani rendszer szerint
minimum szociális ponttól jár.
A szoc.tám. kifizetések nem csúsznak, az átfutási idı miatt lehetséges a késıbbi kifizetés.

Gazdaság:

-

Témafelelıs:
Bányai Ágnes
Kollégium:
Témafelelıs:
Madari Gabriella

Az iroda tanulószobává alakításáról a referens érdeklıdött. A Kollégiumok Osztály
beleegyezése szükséges hozzá, illetve az ott tárolt bútorokat ki kell üríteni.
KO problémái a könyvtárral:
- Kell egy felelıs, ez a HK elnöke lesz.
- Leltárt kell készíteni.
Netdíj beszedése folyamatban.
A Vásárhelyi kollégiumból egy elsıs kiköltözött, a helyére hamarosan beköltöznek. A
Bercsényi kollégium egyik lakóját passzív státuszba helyezték, de nem költözött ki, a helyére
új lakót kell keresni.
A Bercsényi kollégium szekrényeit kipakolják, az öntevékeny körök kapják meg
használatra.
Javaslat: az építész kollégiumban belépı kártya bevezetésére.
Javaslat: a terembérlések aláírása legalább két ember (az elnök és a kollégiumi referens)
hatásköre legyen.
Bszk kör készíti a Bercsényi kollégium honlapját.
A Gépész kar bulit akar tartani a Gödörben.

Közélet:
Témafelelıs:
Tárnoki Tamás

A régi és az új póker öntevékeny kör összeolvadása folyamatban.
A Gödör hangtechnikai felszerelései hamarosan megérkeznek. A HK leltárba veszi.
A Gödörben tartandó stand-upok belépı díja 300 Ft. lesz, ezt 13 igennel megszavaztuk.

PR:
Témafelelıs:
Bódis Ádám

Névjegykártya készül.
A stand-upokat a HK fogja külön reklámozni, mivel HK-s rendezvény.

Gólyabál:
Témafelelıs:
Varkoly Márton

Kari Papír:
Témafelelıs:
Papp Lilla

Elkészült a végleges programterv.
A jegyek és tombolák árusítása folyamatban.
Elkészült a végleges költségvetés. A Philip Morris nem támogatja a rendezvényt, mivel az
egyetemnek kizárólagos szerzıdése van a British American Tobacco-val.
Az újság tördelés alatt, de esélyes a tördelı leváltása.
Papp Lilla elvállalta a Kari Papír fıszerkesztıi posztját, illetve delegálását a Mősajtba. 14
igennel megszavaztuk.

Pályázat:
Témafelelıs:
Orbán Ágnes

Pályázatok kerülnek kihírdetésre.
- A Balaton partjára egy üdülı tender tervét kell elkészíteni.
- Filmes pályázat, ennek határideje 11.15.

Gólyatanács:
Témafelelıs:
Koczkás Kornél

Az elsı Gólyatanács ülés 11.13.-án lesz 18:00-kor a HK irodában.

EGYÉB AKTUÁLIS ÜGYEK
Iroda

Frissül az e-mail rendszer, új címek kerülnek bevezetésre (pl. iktatás).

Témafelelıs:
Hoffer Dávid

Javaslat: az e-mail címekben a @ után kerüljön be a HK honlap címe, ezzel is tudatosítva
az emberekben az elérhetıséget.
Jövı héten frissítjük a belépı- és fénymásoló kártyákat.
Az iroda felújítását be kell fejezni.

HK vacsora
Témafelelıs:
Madari Gabriella

11.18. – a villamosmérnöki karral vacsorázunk együtt a Bercsényi kollégiumban 17:00-kor.
Kapcsolattartó Kurtán Barbara.

Xita kör

Meghívott vendégünk volt Jobbágy Tamás, a Xita (szita) öntevékeny kör elnöke.
Kollégiumok osztály problémái a körrel:
- mennyire káros a kör mőködése a környezetre
- gazdasági tevékenységet folytat-e
- mennyire tőzveszélyesek a használt anyagok
A KO kérésére leadták a kör szmsz-ét, a taglistát és a vegyszerek listáját. A használt
anyagok vízbázisúak, nem veszélyesek. Külsıs megrendelés nincs.
Az általuk használt raktárt megosztva használják ık és a kollégium, kizárólagos
használata nem indokolt, a kör ezért megosztva használná más körökkel.

Gödör felújítás:
Témafelelıs:
Koczkás Kornél

A Gödör felújítás terveit le kell vinni az A épületbıl a Kollégiumok Osztályra.

KÖVETKEZİ ÜLÉS:
2008. november 17. hétfı 18:00, Hallgatói Iroda

Jegyzıkönyvvezetı:

Ülésvezetı:

Gerják Gábor Péter

Viszoki Csaba

Budapest, 2008. november 10.

FELADATOK
Felelıs

Feladat

Bányai Ágnes

A hangtechnika számláit begyőjteni a Gödörtıl

Bányai Ágnes

Mennyi pénzt költünk könyvekre

Határidı
December 14.
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Diákközpontról elkölteni a pénzt

December 1

Stand-up PR
Jelezni a tavalyi költségtérítésesek felé, hogy ne
fizessenek addig, míg a státuszuk nem végleges
Kari BME pályázatot kiírni.
Iroda felújítás befejezése
Belépı és fénymásoló kártyák névre írása
Régi HKsoktól visszaszerezni ezeket
E-mail címek igény szerint
Flottarendszer igény szerinti bıvítése
HÖOK vezetıképzı listáját véglegesíteni, elküldeni
Gödör felújítás terveit levinni a KO-ba
Közmunka jutalmazásának megfogalmazása, iktatása
Új HKs pólók
Tanulószoba kialakítása
Bercsényi kollégiumból a passzív státuszú hallgató helyére
újat beköltöztetni.
HK vacsorára termet igényelni.

2 hét

Rendezvény fogalom meghatározása
Tanszéki felelısök delegálása
Elkészíteni a táblázatot, melyben a problémás tárgyak
lesznek összefoglalva
Gödör hangtechnika leltárazása
Jelezni az öntevékeny köröknek, hogy ne a HK hirdetı
üvegére plakátoljanak.
Stand-up világosítást egyeztetni a Gödörrel.
Véglegesíteni a Gólyabál jegyszedıit.
A gépész kari Gödör buli részleteit leegyeztetni,
véglegesíteni, értesíteni a Gödröt, esetleg kaució
bevezetése.

Szavazás
Gödör Stand-up díja

Javaslat: 300 Ft

Késıbbi témák
Kari Papír közbeszereztetése a Misz Kht.-n keresztül
KTB hatáskörébe helyezni, hogy egyes esetekben a tanszék eltérhessen a TVSZ. Pontjaitól

13 Igen

