
 

 

Elnökségi ülés 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2019. április 29. (18:08-19:25) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület 406, ideiglenes HÖK iroda  

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Személyi ügyek 

2. Bejelentések 

3. Egyebek 
 
Timár Lili nem tud jelen lenni az ülésen, kimentését kérte. Hoffer Péter késve érkezik. 
 
1. Napirendi pont: Személyi ügyek 
Nem érkezett bejelentés. 
 
2. Napirendi pont: Bejelentések 
Kassai József bejelenti, hogy április 12-én elküldte a következő évre szóló           
költségvetés-tervezetet. Beszámol róla, hogy megérkeztek az irodai nyomtatókhoz a tonerek,          
a képkeretek pedig várhatóan 30-án fognak megérkezni. Elmondja, hogy jelen volt az            
Animátor Vezetőképző táborban, ahol szekciót tartott. Megemlíti, hogy minden teljesítési          
igazolást leadott a Kari Napokkal kapcsolatban. 

Korinek Janka bejelenti, hogy részt vett az Animátor Vezetőképző táborban, ahol           
szekciókat tartott. Elmondja, hogy a bizottsági elnökök számára a beszámolók leadási           
határideje május 4. 

Fábián Fanni bejelenti, hogy április 16-án részt vett a Kari Ösztöndíj Bizottság ülésén, ahol              
a Bizottság elfogadta a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pontrendszerének tervezetét.         
Beszámol róla, hogy jelen volt az Animátor Vezetőképző táborban, ahol szekciót tartott. 

Perger Petra bejelenti, hogy április 16-án jelen volt a Szociális és Ösztöndíj Bizottság             
ülésén, ahol a rendkívüli szociális támogatás kérvényeit bírálták. Ugyanezen a napon részt            
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vett a Kari Ösztöndíj Bizottság ülésén is. Elmondja, hogy múlt héten elküldte az utalási              
listákat, valamint  

 
 

elkészült a névsor az Animátor Vezetőképző kifizetéseihez. Ezen kívül jelen volt a            
Vezetőképző táborban, ahol szekciót tartott. 

Hoós Dorottya bejelenti, hogy április 23-án lezajlott a Lélek Filmek esemény, április            
26-28. között pedig az Animátor Vezetőképző tábor, ahol szekciókat is tartott. Április 25-én             
egy veterán animátor megbeszélésen vett részt, ahol megtárgyalták a veteránná avatandó           
animátorok személyét. Elmondja, hogy az animátorok avatása május 2-án lesz. 

Doszpoth Rebeka bejelenti, hogy részt vett az Animátor Vezetőképző táborban, ahol           
szekciót tartott. 

Hoffer Péter bejelenti, hogy április 16-án jelen volt az EHÖK Kommunikációs           
Bizottságának ülésén. Beszámol róla, hogy részt vett az Animátor Vezetőképző táborban, ahol            
szekciót tartott. 

Kreszadló Dóra beszámol róla, hogy április 16-án kari Vezetői Értekezleten vett részt, ahol             
szó esett a Kazinczy utcai épület felújításának ügyeiről. Április 24-én EHÖK elnökségi ülésen             
vett részt, ahol az ELTE Iskolaszövetkezet vezetője, Nagy Gergő is jelen volt. Szó esett a               
térítési és szolgáltatási díjak ügyéről is, ami még mindig tárgyalás alatt áll. Beszámol róla,              
hogy április 25-én részt vett a Veterán és Szerv megbeszélésén, 26-28-án pedig az Animátor              
Vezetőképző táborban, ahol szekciókat tartott. Elmondja, hogy a HÖOK Mentorprogram felől           
érkezett egy megkeresés, várják a programba a jelentkezőket.  
 
3. Napirendi pont: Egyebek 
Az elnökség megbeszéli az animátor-avatást érintő kérdéseket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Iván Rozália 
elnök 

Ellenőrző Bizottság 
ELTE PPK HÖK 
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Budapest, 2019. május 4. 
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