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Jegyzőkönyv (2013. november 19.)

Előzetesen kiküldött napirendi pontok:
1. Nyílt nap, tehetség nap értékelése
2. Beszámoló az Educatio ülésről
3. Beszámoló a legutóbbi EHÖK elnökségi ülésről
4. Alelnökök beszámolója az elmúlt ülésekről
5. Gólyabál
6. Mesemondó verseny
7. Alapszabály módosításának előkészítése
8. Egyebek
Galántai Tamás napirendi pontok módosítását kéri az alábbiak szerint:
1. Nyílt nap, tehetség nap értékelése
2. Dékáni Tanács
3. Beszámoló az Educatio ülésről
4. Beszámoló a legutóbbi EHÖK elnökségi ülésről
5. Alelnökök beszámolója az elmúlt ülésekről
6. Gólyabál
7. Mesemondó verseny
8. Alapszabály módosításának előkészítése
9. Egyebek

A napirendi pontok módosítását az elnökség egyhangúlag elfogadta.

1.) Nyílt nap, tehetség nap értékelése
a) nyílt nap
Minden jól sikerült. Gördülékenyen ment a munka.
b) tehetség nap
Hangosításban kellett a HÖK-nek segíteni. Tanárok elégedettek voltak, köszönik a
HÖK munkáját.
2.) Dékáni Tanács
a) kari ügyek
 tanító 8, óvó 6 féléves képzés marad
 csecsemő képzést át akarják alakítani
 művészeti nevelés MA-t akarnak indítani, nagy eséllyel el is fog indulni
 Ifjúságsegítő szak újra indítását tervezik
 termek berendezése átalakul, új asztalokat vesznek
b) HÖK javaslatok a Dékáni Tanács részéről
 javasolják, hogy a HÖK képviselőket válasszanak a csoportok a szakokon
 HÖK-ös találkozó (új és régi HÖKösök)
c) HÖK irodavezető
 közalkalmazott legyen
 vállalhatna kari feladatokat
d) Feladataink
 honlapról visszajelzés
 demonstrátorok számontartása, lista leadása a Titkárságon, Kari Tanács előtt 8
nappal előterjeszteni
 Varsányi Viktória beszámolója a gazdasági helyzetről
 Kari Tanács ülésrendre HÖK javaslatokat tehet
e) következő Kari Tanács: december 5
3.) Beszámoló Educatio ülésről
 január 16-18 (eddigi 2 nap helyett 3 nap lesz)
 helyszín: Papp László sportaréna
 3-5 ember kell a standhoz
 lesz kiadvány
 kisebb költségvetés, ezért kisebb stand lesz
 EHÖK megszavazta, hogy ne legyen összegyetemi nyílt nap
4.) Beszámoló legutóbbi EHÖK elnökségi ülésről
a) alapszabály módosítás
b) alapszabály módosításra bizottságot hoznak létra (minden HÖK delegál embert),
 2 hetente üléseznek
 3 hónap alatt be akarják fejezni

 havonta beszámolnak munkájukról
módosítás: EHÖK KGY tagok tisztségekhez legyen kötve
c) választások
 Küldött Gyűlések egységesítése (október végén kell tartani)
 elektronikus választások bevezetése (BME, Moodle, T-System)
d) adatigénylések
 IK ügye
 EHÖK új vizsgálóbizottságot állított fel
 TÓK-tól a kari újságról kértek ki papírokat (teljesítve)
e) egyebek
 BTK elnök leköszönt, megválasztották Sujtó Andrást
 ELTE Mikulás idén is lesz
 Gólyakupa egyeztetésre vár
 HÖK Karácsony
5.) Alelnökök beszámolója az elmúlt ülésekről
Tarján Eszter
 e-index (kérdőív terjesztése, ELTE Online cikk a témával kapcsolatban  gyakori
kérdések, oktatók és hallgatók felé közvetíteni)
 HKR módosítás (Tanulmányi Osztállyal egyeztetni, december elejétől indul)
 OMHV (hallgatók töltsék ki, pontot érhetne előzetes tárgyfelvételnél, új kérdések,
új megvilágítás)
Győri Csenge
 módosítások megbeszélése
6.) Gólyabál
 jegyek elkészültek
 plakátok kirakva
 reklám Facebookon
 nyertes csapat ingyen mehet be
 2 ember kell hosstesnek 19:00-tól
7.) Mesemondó verseny
 pénteken (11.22)
 Ákli Oktávia zsűritag
8.) Alapszabály módosításának előkészítése
Galántai Tamás javaslatai:
 1.§ (3.) Csecsemő szak kivétele
 2.§ (2.) Ballagás kivétele
 4.§ (6.) Kari Tanácsot ne a Küldöttgyűlés szavazz meg
 5.§ (4.) 20% átírása 25%-ra, NFTV-re hivatkozás




fogadóórák átírása 3 órára
alelnökök bizottsági elnökök legyenek (gazdasági alelnök megmarad),
főszerkesztő tisztség bevezetése (elnök nevezi ki)
 Meghökkentő név kivétele
 informatikai referens kivétele
Sándor Bianka javaslatai:
 szociális alelnököt elnök nevezi ki
 ösztöndíjbírálás bizottsággal (3 állandó tag)
 Tanulmányi Osztállyal és pénzügyi szervekkel kapcsolatot tart
 tájékoztatás (pályázatok kiírása pontos és elérhető legyen minden hallgatónak a
faliújságon és HÖK honlapján)
 jegyzőkönyv írás szociális támogatás elbírálásánál
Kőszegi Tamás javaslatai:
 9. § (2) d) kivétele
Páli István javaslatai:
 ifjúságsegítő és csecsemő szak indulása?  mandátum csökken (évenkénti
mandátumhatározás)
 3. § (9) Önkormányzat felépítésének módosítása
 bizottsági tagok bevétele 3.§-ba  milyen módon kerülnek be? kari elnök nevezi
ki bizottsági alelnök véleményét figyelembe véve
 4. § Küldött Gyűlés
 szavazati jog átruházható meghatározni, hogy kire (KGY tagra
kizárólag)
 KGY állandó és meghívott tagjainak meghatározása
 ülés zárttá tétele  meghatározni ki lehet ott
 levezető elnök
 5. § (1) f)
 KGY tagok létszáma 25 alá csökkenve  új választás
 választás eredményének megküldése (8 nap)  kivenni!
 tisztújító: a KGY elnököt választ, elnök választja meg saját csapatát
 7. § (11) jegyzőkönyv
 tanszéki értekezletre hallgató delegálása (elnök és tanulmányi bizottság végezze)
 8. § (7)
 elnökségi ülés összehívás 2 nappal ülés előtt
 9. § (1) f) értelmezése
 9.§ (1) h) kiegészítése
9.) Egyebek
 HÖK honlap (információk aktualizálása)
 Galántai Tamás, ISSZK és BGGYK: hogyan lehetne elérni, hogy többen
jelentkezzenek
 Mozijegyeket kapunk  verseny/ pályázat kiírása a hallgatóknak




HÖK karácsony
HÖK nyomtató papírt behozni

Tamási Luca
Ellenőrző Bizottsági tag

