Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2013. február 4-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády
Gergely, Hoffer Dávid, Kelemen Krisztina, Marsal Béla, Nagy László, Selmeczi Petra, Szabó
Ádám, Takács Ákos, Vajda Zoltán, Vidák Miklós
Késik (kimentéssel): Vaits Zoltán
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy elnöki értekezlet volt a héten, ahol a HK átalakításról volt szó,
amihez kapcsolódó dokumentumokat február 25-ig kell véleményezni.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatta a HK-t a mai napon tartott Dékáni Tanácson történtekről. Szó volt a
jelenlegi gazdasági helyzetről és alakulásáról, az energiatudatos fejlesztésről és oktatásról.
Berecz Zsolt Gábor felhívta a figyelmet, hogy az EHK által szervezett szabályzat zárthelyi
időpontja március 1., pótlásra március 11-én lesz lehetőség. Továbbá kérte a képviselőket, hogy a
szerdán tartandó iroda takarításon, átalakításon jelenjenek meg.
Berecz Zsolt Gábor közölte, hogy megérkeztek az egyetemi és irodai belépőkártyák. Kérte, hogy a
szükséges adminisztrációt mindenki végezze el.
Berecz Zsolt Gábor jelezte, hogy a HK átalakulása miatt, szükséges a kari bizottságok delegálási
listájának újra szavazása. Ezek a következő képen változtak:
Kari Tanulmányi Bizottság: változatlan maradt
Kari Tanács: Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Farkas Péter, Kelemen Krisztina, Szabó Ádám,
Vajda Zoltán, Vidák Miklós Pót tagok (sorrendben): Heincz Dániel, Selmeczi Petra, Marsal Béla
Kari Idegen nyelvű Oktatási Bizottság: Nagy László, Selmeczi Petra, Marsal Béla, Szabó Ádám,
Farkas Péter, Daku Dávid
Kari Oktatási Bizottság: Berecz Zsolt Gábor, Farkas Péter, Marsal Béla, Kelemen Krisztina, Szabó
Ádám, Takács Ákos (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban elfogadva)
Kari Gazdasági Bizottság: Berecz Zsolt Gábor, Nagy László, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Vajda
Zoltán, Vidák Miklós (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban elfogadva)

EHK beszámoló
Daku Dávid közölte, hogy az egyetem nem kapta meg a kíváló egyetem címet.
Daku Dávid elmondta, hogy a hallgatók által be nem fizetett díjak egy részét az EHK foga beszedni.
Továbbá elmondta, hogy az idei beiratkozóknak nem a bukott kreditek után, hanem az újra felvett
kreditek után kell majd külön eljárási díjat fizetnie.
Daku Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy a konditerem használatáért beszedett díjakat a későbbiekben,
a kollégiumi netdíj befizetési oldalon keresztül kell lebonyolítani.
Daku Dávid felhívta a figyelmet, hogy a kifizetés feltöltési időpontok változtak.
Dávida Eszter elmondta, hogy elfogadásra került a balatonlellei tábor időbeosztása. Karunk a kért
időpontokban kapott helyet.
Dávida Eszter közölte, hogy a kollégiumokra vonatkozóan meg kell írni majd a tárgyi és
eszközkezelési szabályzatot. Ezt a KKB is fogja tárgyalni.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy két hete volt KTB amelyen a komplex jelentkezésről, ehhez tartozó
tapasztalatokról volt szó.
Szabó Ádám közölte, hogy a TVSZ módosításokról készített tájékoztatóját feltöltötte a képviselet
honlapjára.
Szabó Ádám elmondta, hogy a zárthelyi ütemterv hamarosan elkészül.
Berecz Zsolt Gábor kérte Szabó Ádámot, hogy a hét folyamán tartson BOB-ot.
Heincz Dániel elmondta, hogy az Erasmus pályázat végső leadási határideje február 15. Felhívta az
érintettek figyelmét, hogy előbírálást kell majd tartani.
Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós kérte, hogy a januári számlákat jövő hét hétfőig juttassák el hozzá, mert elszámolás
lesz a következő hét folyamán.
Vidák Miklós előterjesztette javaslatát a féléves kollégiumi netdíj összegére. A HK 14 igen, 0 nem,
0 tartózkodás arányában elfogadta.
Juttatási - térítési beszámoló
Kelemen Krisztina tájékoztatta a HK-t, hogy a szociális ösztöndíjra való jelentkezés lezárult. A
bírálások a hét folyamán folyamatosan zajlani fognak az irodában. Elmondta, hogy végleges
eredmény február 18-ára várható.

Kollégiumi beszámoló
Kelemen Krisztina bemutatta a kollégiumi férőhelypályázat végleges határozatát, melyet a HK 12
igen, 0 nem, 2 tartózkodás arányában elfogadott.
Kelemen Krisztina előterjesztette javaslatát a 7 ingyenes vendégéjszaka időpontjaira. A javaslat 14
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadásra került.
Kelemen Krisztina javasolta, hogy a HK fogadja el a KO javaslatát, miszerint saját költségén
kialakít a kollégium első emeletén egy konyhát. A HK 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányában
elfogadta.
Öntevékenyköri beszámoló
Vajda Zoltán közölte, hogy az eszközpályázatnak az eredménye hamarosan elkészül.
Közéleti beszámoló
Nagy László tájékoztatta a HK-t, hogy el lett küldve a rendezvény lista Rémai Zsolt számára.
Nagy László elmondta, hogy az idei Firmaköszöntő Szakestély időpontja március 3. Az ehhez
szükséges teremigénylés le lesz adva a héten. Továbbá beszámolt az elmúlt hónap Bercsényi Gödör
Klubbal kapcsolatos felújításokról és rendezvényekről.

Sport
Takács Ákos elmondta, hogy a Jegesest szervezése halad, a jegyárusítás hamarosan elkezdődik.
Gólyatanács
Takács Ákos elmondta, hogy a részletes programterv elkészült a félévre.

Senior
Takács Ákos elmondta motivációs beszédét, és kérte, hogy szavazzák meg a kör vezetői pozíciójára.
A HK 9 igen, 0 nem, 5 tartózkodás arányában megszavazta.

PR
Selmeczi Petra elmondta, hogy a Kari Papír lapzártája február 28-án lesz. Elmondta, hogy a lap
grafikusaival a héten megbeszélést tartott.

IT
Marsal Béla kérte, hogy a megosztottat nézze át mindenki és jelezzék felé az eseteleges hibákat.

Egyebek
Berecz Zsolt Gábor előterjesztette a Pro Juventute díjra jelölt személyek névsorát, melyet a HK 12
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott.
Budapest, 2013. február 4.
Jegyzőkönyvvezető:

Ülésvezető:

Hernády Gergely

Berecz Zsolt Gábor
Elnök

Határozatok:
Hat. szám

Előterjesztés

Eredmény

013/2013.

KOB delegálási lista

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

014/2013.

KGB delegálási lista

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

015/2013.

Netdíj javaslat

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

016/2013.

Kollgéiumi férőhely pályázat hirdetmény

12 igen

0 nem

2 tartózkodás

elfogadva

017/2013.

Ingyenes vendégéjszakák

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

018/2013.

Kollégiumi konyha kialakítás

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

019/2013.

Senior kör vezető

9 igen

0 nem

5 tartózkodás

elfogadva

020/2013.

Po Juventute

12 igen

0 nem

2 tartózkodás

elfogadva

