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Küldöttgyűlés 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Emlékeztető 

2017. június 22. (17:15-17:43) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület, alagsor, HÖK Iroda 

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirendi:  

1. Elnökségi beszámolók 

2. Választási Bizottsági tag megválasztása 

3. Hallgatói tagok delegálása kari bizottságokba 

4. 2017. évi költségvetési tervezet 

5. Egyebek 

Baranyai Melinda köszöntötte a Küldöttgyűlés tagjait. A Küldöttgyűlés 9 taggal 

határozatképes volt. Felkérte Tóth Rebekát a jegyzőkönyv vezetésére, melyet a küldöttgyűlés 

egyhangúan elfogadott. A napirendet a küldöttgyűlés szintén egyhangúan elfogadta. 

 

1. Napirendi pont: Elnökségi beszámolók 

Baranyai Melinda kiegészítette a beszámolóját azzal, hogy június 21-én részt vett az 

EHÖK elnökségi ülésén, ahol megválasztották a referenseket, illetve szó esett az ELTE új 

arculatáról és az ahhoz tartozó kérdőívről, továbbá elmondta, hogy június 22-én tárgyalást 

tartottak a gólyatábor szervezőivel, ahol a pályázó szervező cégek is részt vettek. Ezen kívül 

bevezetésként még elmondta, hogy a PPK HÖK-ön belül személyi változások fognak 

következni. Kérte beszámolója elfogadását. 

A beszámolóhoz egy kérdés érkezett, amely arra vonatkozott, hogy a fent említett 

kérdőív hol érhető el. 
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Krén Heléna kiegészítette a beszámolóját azzal, hogy a teljes Tanulmányi Bizottság 

lecserélődik, megkérte a küldötteket, hogy forduljanak bizalommal az új bizottsághoz. Ezután 

kérte beszámolója elfogadását. 

Vértes Sára kiegészítette a beszámolóját azzal, hogy be fogja fejezni a munkáját a 

Külügyi Bizottság elnökeként, megkérte a küldötteket, hogy utódját fogadják bizalommal. 

Kérte beszámolója elfogadását. 

Dávid Szamanta kiegészítette a beszámolóját azzal, hogy a küldöttgyűlést megelőző 

napokban a kifizetésekkel foglalkozott. Elmondja, hogy a költségvetési tervezetről külön 

napirendi pontban fog beszélni. Kéri beszámolójának elfogadását. 

Lanku Máté kiegészíti beszámolóját azzal, hogy a Rendezvényszervező Bizottságban is 

új tagok lettek felkérve a kulturális referens és a logisztikai bizottsági tag tisztségre. Kéri 

beszámolójának elfogadását. 

Palkó Márton kiegészítette a beszámolóját azzal, hogy be fogja fejezni a munkáját a 

Kommunikációs Bizottság elnökeként, megkérte a küldötteket, hogy utódját fogadják 

bizalommal. Kérte beszámolója elfogadását. 

Puju Robin kiegészítette a beszámolóját azzal, hogy a Hallgatói Kulturális- és Szakmai 

pályázat most zajlik, ennek bírálása a hétvégén, illetve jövőhét elején esedékes. Valamint 

beszámol arról, hogy a bizottságba új tag lett felkérve az Esélyegyenlőségi referens tisztségre. 

Kéri beszámolója elfogadását. 

Fodor Alexandra nem kívánta kiegészíteni beszámolóját, kérte annak elfogadását. 

Soós Alexandra és Karacsi Gábor nem tudott részt venni a Küldöttgyűlésen, ezért Baranyai 

Melinda kiegészíti a beszámolóikat: a SEK-en tervezett animátor- és tanulmányi képzés végül 

nem valósult meg a jelentkezők hiányában.   

Baranyai Melinda kérte a Küldöttgyűlést az Elnökség beszámolóinak elfogadására. A 

Küldöttgyűlés az elnöki beszámolót 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, az 

alelnöki beszámolót 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a Diákjóléti Bizottság 

beszámolóját 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a Rendezvényszervező 

Bizottság beszámolóját 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a Külügyi Bizottság 

beszámolóját 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a Perspektíva 

főszerkesztőjének beszámolóját 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a 
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Kommunikációs Bizottság beszámolóját 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a 

Gazdasági Bizottság beszámolóját 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a 

Tanulmányi Bizottság beszámolóját 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó elfogadta, a szombathelyi 

ügyekért felelős alelnök beszámolóját 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal szintén 

elfogadta. 

 

2.Napirendi pont: Választási Bizottsági tag megválasztása 

A Választási Bizottság elnöke beszámol róla, hogy Választási Bizottsági tagnak egy 

személy jelöltette magát, ő 15 érvényes aláírást gyűjtött össze. Baranyai Melinda kéri a 

küldötteket, hogy támogassák a jelöltet.  

A szavazatszámláló bizottságot a küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. A küldöttgyűlés 9 

igen 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta Kovács Mírát. 

 

3.Napirendi pont: Hallgatói tagok delegálása kari bizottságokba 

A Küldöttgyűlés a Hallgatói Fegyelmi és Etikai Bizottságba delegálja Korinek Jankát 

9 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal póttagként.  

A Küldöttgyűlés a Kari Tanácsba delegálja Fábián Fannit 9 igen, 0 nem és 0 és érvénytelen 

szavazattal tagként, Hulik Bernadettet 9 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal tagként, 

Kerekes Ágoston Zsombort 9 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal tagként és Császár 

Emesét 9 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal póttagként. 

A Küldöttgyűlés a Kreditátviteli Bizottságba delegálja Császár Emesét 9 igen, 0 nem és 0 

érvénytelen szavazattal tagként és Hulik Bernadettet 9 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal 

póttagként. 

A Küldöttgyűlés a Minőségbiztosítási Bizottságba delegálja Hulik Bernadettet 9 igen, 0 

nem és 0 érvénytelen szavazattal tagként. 

A Küldöttgyűlés a Tanárképzési Bizottságba delegálja Fábián Fanni 9 igen, 0 nem és 0 

érvénytelen szavazattal tagként.  

A Küldöttgyűlés a Tanulmányi Bizottságba delegálja Hulik Bernadettet 9 igen, 0 nem és 0 

érvénytelen szavazattal tagként, Fábián Fannit 9 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal 
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tagként, Császár Emesét 9 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal tagként és Solymosi Pétert 

9 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal tagként. 

 

4.Napirendi pont: 2017. évi költségvetési tervezet 

Dávid Szamanta a költségvetés legfontosabb pontjait felolvassa emlékeztetőül. A 

költségvetés az előző küldöttgyűlésen még nem volt elfogadva, ezért van most a szavazás a 

2017-es költségvetésről. 

A küldöttek részéről több kérdés is érkezett, ezek a gólyatábor, gólyahét gólyabál és a 

karinapok költségeinek különbségeire vonatkoztak, valamint a facebookos kommunikációs 

kampányra. Az elnökség a feltett kérdéseket maradéktalanul megválaszolta. A küldöttgyűlés a 

2017. évi költségvetési tervezetet maradéktalanul elfogadta. 

 

5. Egyebek 

Baranyai Melinda megköszöni a küldötteknek a részvételt, illetve a leköszönő tagoknak 

a hallgatói önkormányzatban végzett munkáját. A következő gyűlés idejének az őszi félév elejét 

nevezi meg.  

Baranyai Melinda 17:43 perckor lezárja a Küldöttgyűlés ülését. 

 

Nem érkezett több bejelentés. 

 

 

 

 

 

 

Baranyai Melinda         Tóth Rebeka 

elnök          elnök 

ELTE PPK HÖK        Ellenőrző Bizottság 

ELTE PPK HÖK  

Budapest, 2017. 06. 23. 


