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ELTE TÓK HÖK Küldöttgyűlés jegyzőkönyve
2014. március 24. (ELTE TÓK, 119.)
A megjelent Küldöttgyűlési tagok felvették mandátumaikat (20 mandátum).
Előzetesen kiküldött napirendi pontok:
1.) Alapszabály-módosítás
2.) Egyebek
1.) Alapszabály-módosítás
Galántai Tamás prezentálta az ELTE TÓK HÖK Alapszabály-módosítás tervezetét.

EREDETI SZÖVEG

bev. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Tanító- és Óvóképző Kar Hallgatói
Önkormányzatának
Küldöttgyűlése – a felsőoktatásról szóló,
2005. évi CXXXIX. törvény rendelkezései
alapján,
az ELTE Szervezeti és Működési
Szabályzatának keretei között, […]
1.§ Az Önkormányzat neve: Eötvös Loránd
(1) Tudományegyetem (továbbiakban:
Egyetem)
Tanító- és Óvóképző Kar
1.§ Az Önkormányzat az Eötvös Loránd
(2) Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE)
Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának
(továbbiakban EHÖK) részeként működik.
1.§ Az Önkormányzat tagja a Kar minden
(3) beiratkozott hallgatója, így az
Önkormányzat az ELTE TÓK tanító,
óvodapedagógus, csecsemő- és
kisgyermeknevelő, ifjúságsegítő, csecsemőés gyermeknevelő- gondozó szak
hallgatójának érdekeit képviseli
valamennyi tagozaton és képzési formában.

MÓDOSÍTOTT SZÖVEG

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény rendelkezései alapján

ELTE

Törlés: (továbbiakban ELTE)

Törlés: csecsemő-és gyermeknevelő- gondozó

2.§
(2)
a.
2.§
(2)
i.
2.§
(3)
h.

megszervezi a választásokat;

megszervezi és lebonyolítja a választásokat

szervezi a kari kulturális életet (Gólyatábor,
Gólyabál, Ballagás, Kari napok stb.);

szervezi a kari kulturális életet (különösen:
Gólyatábor, Gólyabál, Kari napok stb.);

-

3.§
(1)

Az Önkormányzat tisztségviselőit és
képviselőit a hallgatók maguk közül
választják meg. Ennek során minden
beiratkozott hallgató választó, választható,
azonban elnöki és alelnöki posztot egy éves
bizottsági tagsággal rendelkező hallgató
tölthet be.
d) Alelnökök;
e) Referensek;
f) Bizottságok;
g) Ellenőrző Bizottság.

hozzáadás: h) hallgatói érdekképviselők
delegálása a kari testületekbe, különösen a kari
tanácsra, tanszéki értekezletekre, kari
bizottságok üléseire
törlés: azonban elnöki és alelnöki posztot egy
éves bizottsági tagsággal rendelkező hallgató
tölthet be.

3.§
(2)

3.§
(3)
4.§
(1)

Az Önkormányzat különböző testületei a
Kar szavazati jogú hallgatóiból, valamint
meghívottakból […]
Az Önkormányzat legmagasabb szintű
döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés.

d) Alelnök;
e) Bizottsági elnökök;
f) Referensek;
g) Bizottsági tagok;
h) Ellenőrző Bizottság.

Az Önkormányzat különböző testületei a Kar
szavazati jogú hallgatóiból, valamint indokolt
esetben meghívottakból […]
(1) Az Önkormányzat legmagasabb szintű
döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés.
hozzáadás:
a) A Küldöttgyűlés ülésére tanácskozási joggal
meg kell hívni az Önkormányzat küldötti
mandátummal nem rendelkező tisztségviselőit,
valamint a Kar dékánját.
b) A Küldöttgyűlés ülésén tanácskozási joggal
részt vehetnek a Kar dékánhelyettesei, az
Egyetem rektora, rektorhelyettesei, rektori
biztosai, gazdasági főigazgatója és a főtitkár.
A Küldöttgyűlés ülései az egyetem polgárai
számára nyilvánosak.

4.§
(2)

4.§
(4)
4.§

A Küldöttgyűlés tagjai szakos
képviselőhelyek száma:
[…]
- Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
szakon 2 fő
A szavazati jog átruházható, azonban
minden köz küldöttgyűlési tagnak
legfeljebb egy átruházott mandátuma lehet.
A mandátum megszűnik:

c) A Küldöttgyűlés bármely tag
kezdeményezésére, szótöbbségi határozattal
másoknak is engedélyezheti a részvételt,
tanácskozási joggal.
törlés: Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
szakon 2 fő

A szavazati jog átruházható a Küldöttgyűlés
bármely tagjára, azonban minden
küldöttgyűlési tagnak legfeljebb egy átruházott
mandátuma lehet.
csere:

(5)
4.§
(6)
5.§
(1)
c.
5.§
(1)
e.

[…]
- ciklus lejártával
A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozik:
[…]
- a Kari Tanács 4 tagjának a megválasztása;
a küldöttgyűlési képviselő mandátuma a
következő választás eredményének
kihirdetéséig, a hallgatói jogviszony
megszűnéséig vagy lemondásig van
érvényben;
a Küldöttgyűlés tagjai nem lehetnek az EB
tagjai

- következő Küldöttgyűlés alakuló ülésével

törlés: a Kari Tanács 4 tagjának a
megválasztása;
hozzáadás: - Az Ellenőrző Bizottság tagjainak
megválasztása

az egész pont törlése
majd a számozás korrigálása e pont után
a Küldöttgyűlés tagjai nem lehetnek az EB
tagjai, sem a Hallgatói Önkormányzat elnöke

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Küldöttgyűlése
egyhangúlag elfogadja az Alapszabály módosítást.
2.) Egyebek
Senkinek nem volt egyebe.

A jegyzőkönyv készült március 25-én.

Andicsku Ivett
Ellenőrző Bizottsági tag

