Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2013. január 7-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Hernády Gergely, Hoffer
Dávid, Kelemen Krisztina, Nagy László, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Vajda Zoltán, Vidák Miklós
Hiányzik (kimentéssel): Heincz Dániel, Marsal Béla, Takács Ákos, Vaits Zoltán
Vendég: Ladjánszky István, Novák Milán, Soós Tamás
Napirend előtt a Bercsényi Gödör öntevékeny csoport vezetője, Ladjánszky István elmondta a
klubbal kapcsolatos problémákat, és ezek megoldására tett törekvéseket. Ennek kapcsán beszélt a
nyitási időpont áthelyezéséről. Novák Milán beszámolt a klub jelenlegi gazdasági helyzetéről. Nagy
László prezentálta a klub felújítása részeként az új pult terveit, és annak költségvetését.
Elnöki beszámoló
Dávida Eszter beszámolt a december folyamán lezajlott elnöki értekezletről. Elmondta, hogy az
EHK által szervezett továbbképzés előreláthatólag februárban lesz.
Dávida Eszter elmondta, hogy decemberben megbeszélésen vett részt Becker Gáborral, ahol a kari
oktatási ügyek változásairól volt szó.
EHK beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy a Szenátus jóváhagyta az új Alapszabály és elfogadta a TVSZ
módosításokat.
Daku Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy a HÖOK és a minisztérium között egyeztetések voltak,
amelyek egy egyeztetés sorozattal folytatódnak majd áprilisig.
Daku Dávid közölte, hogy a balatonlellei tábor beosztását a héten véglegesíti az EHK.
Daku Dávid elmondta, hogy a rendszeres szociális ösztöndíjhoz az igazoláslista a héten elérhetővé
válik. Továbbá elmondta, hogy a regisztrációs rendszer a hét folyamán elindul.
Daku Dávid felhívta a HK figyelmét, hogy január 9. a határideje a mentorok végleges listájának
beküldése, hivatalos levél formájában az EHK számára.

Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy a hét folyamán BOB lesz, ahol a zárthelyi ütemterv átnézése is
napirenden lesz. Ennek kapcsán kérte Nagy Lászlót, hogy a félév fontosabb rendezvényeinek
időpontját küldje el.
Heincz Dániel közölte, hogy az Erasmus pályázat pontozását a héten véglegesíteni kell.
Juttatási - térítési beszámoló
Kelemen Krisztina tájékoztatta a HK-t, hogy a héten KSZB lesz. Elmondta, hogy a KSZB
tevékenységét összefoglalta, melyet megosztott a HK-val.
Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós felhívta a figyelemét az érintetteknek, hogy január 10-ig el kell küldeni a kari
rendezvények listáját Orbán Balázsnak.
Vidák Miklós javasolta, hogy a Bercsényi Gödör Klub által építendő pult költségvetését fogadja el a
HK. A költségvetés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányában elfogadásra került.
Vidák Miklós elmondta, hogy Gyenes Tamás rendszergazda szerződése el lett intézve.
Farkas Péter közölte, hogy a Szalagtűző Szakestély elszámolása folyamatban van, hamarosan
bemutatásra kerül ülésen.
Kollégiumi beszámoló
Kelemen Krisztina előterjesztette a KB javaslatát az új mentorok kapcsán. Javasolta a négy pályázót
mentori poszt betöltésére. A HK 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás arányában elfogadta a
javaslatot. Továbbá javasolta, hogy a mentorok számára egy állandó vendégkártyát biztosítsunk. A
HK 13 igen, 0 nem ,0 tartózkodás arányában megszavazta.
Kelemen Krisztina elmondta, hogy a KO saját költségvetéséből finanszírozva felújítja a kollégium
portáját, illetve az első emeleten konyhát hozna létre.
Öntevékenyköri beszámoló
Vajda Zoltán bemutatta a közösségi ösztöndíj pályázat első körének eredményét, amely 14 igen, 0
nem, 0 tartózkodás mellett elfogadásra került.

Közéleti beszámoló
Nagy László tájékoztatta a HK-t, hogy a hét folyamán a félév rendezvény ütemterve véglegesítésre
kerül.
Dávida Eszter kérte, hogy a Rendezvény Bizottság emlékeztetője legyen közzétéve a belső levelező
listán.

Sport
Takács Ákos elmondta, hogy a héten lesz HSB, ahol a tornatermek beosztásról lesz szó.
Takács Ákos tájékoztatta a HK-t, hogy a Jegesest időpontja február 13.

PR
Selmeczi Petra elmondta, hogy Kari Papír szerkesztőségi ülés lesz a holnapi nap folyamán. Közölte,
hogy a félév első megjelenésének tervezett időpontja február 12.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatta a HK-t, hogy a művészeti vezetői pályázaton eddig egy arculati terv
érkezett be.

IT
Marsal Béla elmondta, hogy az új megosztott üzemel. Elmondta, hogy a hibás router kicserélésre
került.
Budapest, 2013. január 7.
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Előterjesztés

Eredmény

001/2013.

Gödör pult költségvetés

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

002/2013.

Mentor pályázat javaslat

13 igen

0 nem

1 tartózkodás

elfogadva

003/2013.

Mentori állandó vendégkártya

13 igen

0 nem

1 tartózkodás

elfogadva

004/2013.

Közösségi ösztöndíj első körös eredménye

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

