Elnökségi ülés
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat
Jegyzőkönyv
2019. október 10. (18:30-19:52)
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület 406, ideiglenes HÖK iroda
(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.)

Napirend:
1. Egyéni- és csapatfotók elkészítése

2. Beszámolók
3. HÖOK Vezetőképző
4. Alakuló Küldöttgyűlés
5. Egyebek
Meghívott vendégként jelen van Bella Dániel, a szombathelyi ügyekért felelős alelnök.
Korinek Janka javasolja, hogy a napirendi pontok közé vegyék fel a Személyi ügyek
napirendi pontot is. Az elnökségi tagok szimpátiaszavazáson egyhangúlag támogatták a
napirendi pontok módosítását.

1. Napirendi pont: Egyéni-és csapatfotók elkészítése
Az elnökségi tagokról elkészülnek a bemutatkozáshoz szükséges fényképek.

2. Napirendi pont: Személyi ügyek (meghívóban nem szerepel)
Korinek Janka kinevezi Bella Dánielt szombathelyi ügyekért felelős alelnöknek, Pásztor
Katalint pedig a Külügyi Bizottság elnökének.
Az elnökség tagjai szavaznak a sportreferens és a logisztikáért felelős bizottsági tag
személyéről. Az elnökség 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta Fodor Árpád
megválasztását a Rendezvényszervező Bizottságba, sportreferens tisztségbe. Az elnökség 9
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igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta Szilágyi Györk megválasztását a
Rendezvényszervező Bizottságba, logisztikáért felelős bizottsági tag tisztségbe.

3. Napirendi pont: Beszámolók
Korinek Janka beszámol a Gólyabál jegyárairól, megemlíti a lehetséges fellépőket, valamint
elmondja, hogy hamarosan lehet jelentkezni a gólyakeringőre. Beszámol róla, hogy ezentúl a
kari szervezésű programok az ELTE Szolgáltató Kft-n keresztül kerülnek majd lebonyolításra.
Felhívja az elnökségi tagok figyelmét, hogy küldjék el a választásokhoz szükséges
bemutatkozó szövegüket. Elmondja továbbá, hogy egy középiskolai rekrutációs program
indul, ehhez kérik egy HÖK képviselő segítségét. Ezen kívül beszámol az EHÖK
Küldöttgyűlésen történt eseményekről. Megemlíti továbbá, hogy október 6-án az induló
elnökséggel közösen megírták az elnöki programot.
Baán Lolita beszámol róla, hogy megtörtént az animátorképzés csoportvezetőinek
felkérése. Elmondja, hogy zajlanak az animátor-elbeszélgetések, valamint az animátor
Bevonó Tábor befizetése. Bejelenti továbbá, hogy október 8-án Animátor Fórum volt, ahol
szó esett az animátorképzés átalakításának tervezetéről. Megemlíti, hogy október 10-én Kari
Buli lesz. Ezen kívül elmondja, hogy az animátor Bevonó Tábor programterve elkészült, az
egyes programok lebonyolítására programfelelősök lesznek kijelölve.
Diczkó Dalma bejelenti, hogy jelenleg zajlik a rendszeres szociális támogatás
kérvényeinek korrekciós időszaka. Beszámol róla, hogy október 9-én részt vett a Szociális és
Ösztöndíj Bizottság ülésén. Elmondja, hogy a szombathelyi hallgatók kérvényeinek
korrekcióját személyesen fogja elvégezni. Bejeleti továbbá, hogy várhatóan változni fog a
rendszeres szociális támogatás pályázati kiírása is. Ezen kívül beszámol róla, hogy Brezóczki
Biankával közösen szervezik a Mindenki Segít Napot, ami október 17-én lesz megrendezve.
Baán Lolita 19:15-kor távozik.
Perger Petra beszámol róla, hogy október 1-jén részt vett a Pszichológiai Intézeti Tanács és
a Kari Tanács ülésén. Október 2-án jelen volt az ELTE HÖK Küldöttgyűlésén. Elmondja,
hogy október 6-án részt vett az elnökségi program megírásában. Megemlíti továbbá, hogy
elkezdték szervezni az őszi HÖK összetartást.
Bella Dániel bejelenti, hogy a BDPK-n Hallgatói Képviseleti választások lesznek.
Beszámol róla, hogy november 15-én megrendezésre kerül a szombathelyi karok számára is a
Gólyabál. Ezen kívül javaslatot tesz egy szombathelyi ügyekért felelős referens
megválasztására.
Pásztor Kata bejelenti, hogy elindult a mentorjelentkezés, eddig 23 jelentkező van, az
elbeszélgetések pénteken kezdődtek. Beszámol róla, hogy október 6-án részt vett az elnökségi
program megírásában. Október 7-én jelen volt az ELTE HÖK Külügyi Bizottságának ülésén.
Beszámol róla továbbá, hogy a külföldi hallgatók számára elindult a reprezentatívok
választása.
Zsolnai Dorottya beszámol róla, hogy október 9-én részt vett az ELTE HÖK
Komunikációs Bizottságának ülésén, ahol szó esett a Gólyabál fellépőiről.
Kassai József beszámol róla, hogy október 6-án részt vett az elnöki program megírásában.
Elmondja, hogy Perger Petrával megkezdték a HÖK összetartás szervezését.
Fábián Fanni beszámol róla, hogy október 1-jén részt vett a Kari Tanács ülésén, ahol szó
esett az elektronikus szakdolgozat-leadási rendszer bevezetéséről. Október 2-án jelen volt az
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ELTE HÖK Küldöttgyűlésén, október 6-án pedig részt vett az elnöki program megírásában.
Elmondja, hogy elindult a delegált jelentkezés, eddig 25 jelentkező van, zajlanak az
elbeszélgetések.

4. Napirendi pont: HÖOK Vezetőképző
Nem érkezett több bejelentés.
5. Napirendi pont: Alakuló Küldöttgyűlés
Nem érkezett több bejelentés.
4. Napirendi pont: Egyebek
Nem érkezett több bejelentés.

Iván Rozália
elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK
Budapest, 2019. október 23.
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