Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2012. november 5-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Dávida Eszter, Hernády Gergely, Hoffer Dávid, Marsal Béla,
Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Takács Ákos, Vaits Zoltán, Vidák Miklós
Hiányzik (kimentéssel): Kelemen Krisztina
Késett: Daku Dávid, Farkas Péter, Heincz Dániel, Nagy László, Vajda Zoltán (1p.)
Elnöki beszámoló
Dávida Eszter emlékeztette a HK-t, hogy november 19-ig kell leadni a vagyonnyilatkozatokat az
érintetteknek a Dékáni Hivatal közelgő ellenőrzése miatt.
Dávida Eszter elmondta, hogy az elmúlt héten Dékáni Tanácson, majd a Junior Prima Primissima
(Odoo projekt) díjátadóján vett részt. Elmondta, hogy a Dékáni Tanácson beszámolt a kari
Tisztújító Választásról majd az Alakuló ülésről.
Dávida Eszter elmondta, hogy a Dékáni Tanács tárgyalta a BSc Dimplomavédés és záróvizsga
időpontjait és munkarend változását, a TVSZ módosítás javaslatait valamint az idei
szakirányválasztás menetét és Kari Tanácsra felterjesztendő keretszámát.
Dávida Eszter beszámolt a Kari Tanácson történtekről. Elmondta, hogy Becker Gábor beszámolót
tartott a jelenlegi gazdasági helyzetről és a várható változásokról.Majd a felterjeszetette az idei
szakirányválasztási keretszámot , mely a KOB kérésére növekedett, így 180 fő lesz.
Dávida Eszter elmondta, hogy az elmúlt hét folyamán megtörtént a költségtérítés csökkentési
kérvények elbírálása.
Dávida Eszter kérte a HK-t, hogy az ülés jegyzőkönyveket és a HK munka beszámolókat töltsék fel
a honlapra.
Dávida Eszter megkérte a HK-t, hogy jövő hétfői határidővel mindenki küldje el az elnökségnek a
féléves vállalási listáját.
EHK beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy BGB foglakozott az egyetemi klubok üzemeltetésének kérdésével,
illetve ezek üzemeltetési díjainak meghatározásával.

Daku Dávid elmondta, hogy az EHK nem támogatja a KHK-k HÖOK Vezetőképzőn való
részvételét.
Daku Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy a BME videó megosztó oldala, awww.video.bme.hu
megújúlt és a továbbiakban a videotorium.hu címen érhető el.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám tájékoztatta a HK-t, hogy a szerdán lesz BOB, illetve csütörtökön KOB.
Szabó Ádám elmondta, hogy frissítette a honlapon a tanszéki felelősök névsorát, valamint elmondta,
hogy a kari vizsgarendet átnézte és a BOB tárgyalni fogja a módosító javaslatokat.
Juttatási - térítési beszámoló
Dávida Eszter elmondta, hogy az EBME ösztöndíj pályázat kihirdetésre került.
Dávida Eszter elmondta, hogy Kelemen Krisztina ellenőrizte a kiírt tanulmányi ösztöndíjak összegét
és a karon nincs szükség korrekcióra, az összegek megfelelőek. Továbbá elmondta, hogy Kelemen
Krisztina tájékoztatta az új KSZB tagokat a teendőkről.
Gazdasági beszámoló
Farkas Péter és Hernády Gergely bemutatta a választási kirándulás költségvetését. A HK 12 igen,
0 nem , 1 tartózkodás arányban elfogadta.
Vidák Miklós tájékoztatta a HK-t, hogy az öntevékeny körök eszközpályázati költései folyamatban
vannak.
Farkas Péter bemutatta a balekkeresztelő szakestély elszámolását. Dávida Eszter kérte, hogy az év
összes szakestélyét érintő beszámolót is készítse el.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely tájékoztatta a HK-t az idei KB szervezeti felépítéséről..
Hernády Gergely elmondta, hogy kedden lesz KB ülés.
Hernády Gergely elmondta, hogy a kollégiumba várhatóan perlátorokat fognak felszerelni. Továbbá
elmondta, hogy a kollégium alagsorát érintő szellőző-rendszer felújítására árajánlatot kértek.
Farkas Péter megkérte Vidák Miklóst, hogy a kollégium pénzügyi helyzetéről készített kimutatást
juttassa el.

Öntevékenyköri beszámoló
Vajda Zoltán elmondta, hogy a héten, csütörtökön lesz öntevékeny köri gyűlés.
Vajda Zoltán elmondta, hogy a gazdasági tevékenységet folytató öntevékeny körök és a HK közötti
megállapodások megírásával foglalkoznak. A tervezeteket együtt terjesztik a HK elé.
Közéleti beszámoló
Nagy László beszámolt a Gólyabál szervező csapat munkájáról, valamint elmondta, hogy a kari
sítábor szervezése rendben halad.
Nagy László kérte az elnökséget, hogy a Gólyabál VIP vendégeinek küldje ki a meghívókat.
Dávida Eszter elmondta, hogy Becker Gábor dékán vállalta a Gólyabál fővédnökségét.

Sport
Takács Ákos elmondta, hogy a holnapi napo során HSB ülés lesz.
Takács Ákos tájékoztatta a HK-t, hogy elkezdődtek a Jegesesttel kapcsolatos egyeztetések.
Kommunikáció
Berecz Zsolt Gábor bemutatta a Kari Főszerkesztői pályázatkiírást. A kiírást a HK 12 igen, 0 nem,
1 tartózkodás mellett elfogadta.
Berecz Zsolt Gábor bemutatta a HK arculati pályázatát. A HK 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
arányban elfogadta a hirdetményt.

IT
Marsal Béla beszámolt a múlt héten történt levelezőlista és email cím változásokról.
Dávida Eszter kérte Marsal Bélát, hogy a honlap-fejlesztéssel kapcsolatos ötleteket gyűjtse össze.
Gólyatanács
Takács Ákos elmondta, hogy csütörtökön lesz az első gólyatanács ülés a Bercsényi Kollégiumban.

Budapest, 2012. november 5.
Jegyzőkönyvvezető:

Ülésvezető:

Hernády Gergely

Dávida Eszter
Elnök

Határozatok:
Hat. szám

Előterjesztés

Eredmény

92/2012.

Kirándulás költségvetés

12 igen

0 nem

1 tartózkodás

elfogadva

93/2012.

Kari Papír főszerkesztői pályázat hirdetmény

12 igen

0 nem

1 tartózkodás

elfogadva

94/2012.

HK arculattervezési pályázat hirdetmény

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

