Elnökségi ülés
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat
Jegyzőkönyv
2019. május 20. (18:04-20:03)
Helyszín: Külső helyszín
Napirend:
1. Személyi ügyek (meghívóban 2. pont)
2. Beszámolók (meghívóban 1. pont)
3. Gólyatábor költségvetése
4. Egyebek
Meghívott vendégként jelen van Diczkó Dalma. Az ülés az elnökségi tagok beleegyezésével
módosított napirend szerint, az első és a második napirendi pont felcserélésével halad.

1. Napirendi pont: Személyi ügyek
Korinek Janka kinevezi Perger Petrát alelnöknek, Diczkó Dalmát a Diákjóléti Bizottság
elnökének, valamint Bodnár Rékát a Külügyi Bizottság elnökének.
Az elnökség tagjai szavaznak az új tudományos referens kinevezéséről: Habuczki Milánt 6
igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal megválasztották tudományos referensnek.

2. Napirendi pont: Beszámolók
Kassai József bejelenti, hogy elkészítették az idei gólyatábor költségvetését.
Hoós Dorottya bejelenti, hogy rossz idő miatt elmaradt a május 15-ére tervezett Chil-Lélek
esemény. Elmondja, hogy május 16-án a Kari Buli rendben lezajlott.
Timár Lili bejelenti, hogy részt vett egy találkozón a Nemzetközi Iroda képviselőjével.
Beszámol róla, hogy megbeszélést tartott Borbély Krisztiánnal a PhD-hallgatók Erasmus
lehetőségeiről. Elmondja, hogy június folyamán sor kerül az átadás-átvételt folyamatára
utódjával, Bodnár Rékával.
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Perger Petra bejelenti, hogy május 16-án részt vett a Kari Ösztöndíj Bizottság és a
Szociális és Ösztöndíj Bizottság ülésén. Beszámol róla, hogy lezárult a demonstrátori
pályázatok leadási határideje. Elmondja, hogy május 15-én jelen volt az EHÖK
Küldöttgyűlésén, 18-án pedig az EHÖK csapatépítő eseményén. Ezen kívül javaslatot tesz a
következő esélyegyenlőségi referens személyére.
Doszpoth Rebeka bejelenti, hogy május 17-én lezajlott az átadás-átvétel közte és Zelena
Dorina között. Kéri, hogy jelöljenek ki egy időpontot a Kazynfó tervezésének megkezdésére.
Fábián Fanni bejelenti, hogy május 14-én Kreszadló Dórával tisztázták a szakdolgozatok
titkosításával kapcsolatban felmerült problémákat. Beszámol róla, hogy május 15-én részt vett
az EHÖK Küldöttgyűlésén, május 18-án pedig az EHÖK csapatépítésen. Továbbá május
20-án jelen volt a Kreditátviteli Bizottság ülésén, ahol Varga Virágot helyettesítette.
Korinek Janka bejelenti, hogy május 15-én részt vett az EHÖK Küldöttgyűlésén, ahol
kinevezték szenátusi tagnak. Bejelenti, hogy május 22-én leltárellenőrzés várható a
Kancellária részéről a HÖK irodában. Megemlíti továbbá, hogy május 20-án részt vett egy
találkozón Horváth Mihály EHÖK elnökkel.

3. Napirendi pont: Gólyatábor költségvetése
Kassai József és Korinek Janka röviden ismerteti az elnökségi tagokkal a gólyatábor
költségvetésének tervezetét.

4. Napirendi pont: Egyebek
Hoós Dorottya javaslatot tesz arra, hogy május 30-án tartsanak még egy elnökségi ülést.
Az elnökség megtárgyalja a következő RSZB elnök személyét, valamint javaslatot tesznek a
továbbiakban megüresedő tisztségek betöltésére.
Hoffer Péter bejelenti, hogy megvásárolták a fényképezőgépet a Mediagroup részére.

Iván Rozália
elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK
Budapest, 2019. május 26.
2

