Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2012. október 29-én, 20:00-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, Vaits Zoltán, Vajda Zoltán, Vidák Miklós,
Elnöki beszámoló:
Dávida Eszter elmondta, hogy jövő hétre Berecz Zsolt Gábor segítségével átírják az ÉPK HÖK SZMSZ 1. számú mellékletét.
Dávida Eszter megkérte a BOB és KB vezetőit, hogy jövő hétre a két bizottság felépítési és működési tervezete készüljön el.
Dávida Eszter felhívta a HK figyelmét, hogy akinek le kell adni, vagy meg kell újítani vagyonnyilatkozatát, az tegye meg a következő
héten.
Dávida Eszter emlékeztette a HK-t, hogy szedán lesz Kari Tanács. Szabó Ádám és Hoffer Dávid jelezték, hogy nem tudnak megjelenni.
A póttagok névsora alapján Vajda Zoltán és Vidák Miklós jelezte, hogy rész tud venni a Kari Tanácson. Az delegáltak névsorát 14 igen,
0 nem, 0 tartózkodás arányában elfogadta a HK.
EHK beszámoló:
Hoffer Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy Nagy Gábort a KSK EHK delegáltját a HÖOK elnökség tagjává választották.
Hoffer Dávid elmondta, hogy a bogdánfi úti sporttelep egyetemi tulajdona és használata vitatott.
Hoffer Dávid elmondta, hogy a sporttámogatási pályázat módosítására beadott kérvényünket az EHK elfogadta.
Hofffer Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy az EHK idén nem támogatja a KHK-k HÖOK-on való részvételét.
Dávida Eszter megkérte Vajda Zoltánt, hogy prezentálja a BSZK által benyújtott költségvetés tervezetet a kollégiumi fejlesztésekről. A
tervezetett 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányában elfogadta a HK.
Oktatási beszámoló:
Szabó Ádám elmondta, hogy a következő hét folyamán BOB-t fog tartani, illetve felhívta a delegáltak figyelmét, hogy csütörtökön KOB
lesz.
Juttatási - térítési beszámoló:
Kelemen Krisztina elmondta, hogy az elmúlt hét folyamán a KBME, Erasmus ösztöndíj, illetve a Kari Papír díjazás kifizetési listája
feltöltésre került.
Gazdasági beszámoló:
Vidák Miklós elmondta, hogy a kollégium költségvetétés jelenlegi állapotáról való táblázatot a következő ülésen tudja bemutatni.
Kollégiumi beszámoló:
Farkas Péter elmondta, hogy a Gödör szellőzőrendszer felújítására megérkezett az árajánlat.
Kelemen Krisztina elmondta, hogy a makettezőbe beszerelendő válaszfal árajánlata szintén megérkezett.
Dávida Eszter elmondta, hogy a további kollégiumi költésekről a készítsen javaslatot a KB.
Közéleti beszámoló:
Daku Dávid bemutatta a Szakmai Napok költségvetését. A HK 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányában elfogadta.
Daku Dávid elmondta, hogy a Gólyatanács ülései csütörkökön elkezdődnek Takács Ákos vezetésével.
Nagy László beszámolt a Gólyabál jelenlegi helyzetéről. Elmondta, hogy a héten kikerülnek a végleges plakátok, és a meghívók is
kiküldésre kerülnek.
Sport:
Takács Ákos elmondta, hogy HSB ülés lesz a héten.
PR beszámoló:
Kari Lapok:
Berecz Zsolt elmondta, hogy a héten van lehetőség a kari lapok és az egyéb plakátok kiadásait magában foglaló árajánlat kéréshez a
közbeszerzési pályázat keretein belül. Az ehhez összeállított listát bemutatta a HK-nak.
Selmeczi Petra tájékoztatta a HK, hogy a jövő hétre elkészül a Kari Parpír felvételi különszámát.
Egyebek:
Selmeczi Petra elmondta, hogy elkezdődnek az Odoo-ház bejárások, amire lehet jelentkezni.
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