Elnökségi ülés
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat
Jegyzőkönyv
2019. november 25. (18:22-19:09)
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület 406, ideiglenes HÖK iroda
(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.)

Napirend:
1. Beszámolók
2. Költözés
3. Egyebek

Baán Lolita, Fábián Fanni, Pásztor Katalin és Zelena Dorina nem tud jelen lenni az
ülésen egyéb elfoglaltság miatt. Bella Dániel videóhívással csatlakozik.
1. Napirendi pont: Beszámolók
Kassai József beszámol róla, hogy folyamatban van a HÖK összetartás szervezése. Elmondja,
hogy érkeztek beszerzési igények a Mediagroup, illetve a Delegált Kör felől.
Zsolnai Dorottya beszámol róla, hogy főként a jótékonysági Cipősdoboz-akciót hirdették a
Facebook-oldalon, de érkeztek egyéb megkeresések is hirdetési igénnyel.
Perger Petra elmondja, hogy az elmúlt héten külföldön tartózkodott, de a HÖK összetartás
szervezése továbbra is aktívan zajlik.
Diczkó Dalma bejelenti, hogy november 22-én részt vett az EHSZÖB ülésén, ahol szó esett
arról, hogy jövő félévtől változások lesznek a rendkívüli szociális támogatás pályázati
kiírásában. Elmondja továbbá, hogy Brezóczki Biankával szervezik a jótékonysági
Cipősdoboz.akciót.
Korinek Janka bejelenti, hogy november 5-én részt vett a Vezetői Értekezleten, ahol
megemlítették, hogy bizonyos, nagy népszerűségnek örvendő kurzusokat Szombathelyre is
levinnének. November 20-án jelen volt az ELTE HÖK elnökségi ülésén, ahol főként az ELTE
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Szolgáltató Kft-vel való együttműködést vitatták meg. A Kft. elfogadta a szerződési feltétel
pontjait, valamint megegyeztek, hogy 2020. januártól minden hónapban tartani fognak egy
rendezvényszervezői megbeszélést. Az ülésen ezen kívül felmerült az ELTE HÖK
Alapszabály átdolgozásának, rövidítésének az igénye. Korinek Janka beszámol róla továbbá,
hogy az ELTE HÖK Rendezvényszervező alelnöki tisztség betöltésére pályázatot írnak ki.
Ezen kívül elmondja a Gólyabállal kapcsolatban érkezett visszajelzéseket is. Megemlíti
továbbá, hogy a Gólyatábor szervezése megkezdődött, jelenleg a szolnoki tábor árajánlatát
várják.
Bella Dániel bejelenti, hogy november 15-én sikeresen lezajlott a szombathelyi Gólyabál.
Beszámol róla, hogy Szombathelyen is szerveznek jótékonysági adománygyűjtést. Elmondja,
hogy november 26-án Demetrovics Zsolt dékán Szombathelyre látogat, valamint ezen a napon
különböző kari programok is lesznek. Emellett tolmácsolja egy szombathelyi hallgató
tanulmányi ügyekkel kapcsolatos kérdését az elnökség felé.

2. Napirendi pont: Költözés
Korinek Janka elmondja, hogy az új HÖK irodába való átköltözés terv szerint november
27-én fog megvalósulni. Kéri az elnökség tagjait, hogy így készüljenek, valamint lehetőség
szerint segítsenek a költözésben.

3. Napirendi pont: Egyebek
Perger Petra beszámol az elnökségnek az alelnöki tisztség utódlásáról.

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