
Jegyzőkönyv 

Az ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottságának 

2007. november 19.-i üléséről 

ELTE TTK, Déli tömb, Hallgatói Iroda 

 

A Bizottság létszáma 3 fő, ebből jelen van 2 fő. 

Név szerint: Köhler János és Lengyel Zoltán 

A Bizottság határozatképes. 

 

Napirendi pontok: 

1, Tisztségviselők fogadóórája 

2, A küldöttgyűlés (2007. november 20.) napirendi pontjainak véleményezése 

3, Az Ellenőrző Bizottság határozatainak felülvizsgálata 

4, A Hallgatói Alapítvány fogadóórájának ügye 

5, Bejelentések, egyebek.  

 

A napirendet nyílt szavazással 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a 

Bizottság.  

 

1, Tisztségviselők fogadóórája 

 

A mai napig Harangozó József Gábor (Fizika szakterületi koordinátor) illetve Magyar Róbert 

(Matematika szakterületi koordinátor)  nem küldték ki fogadóóráik időpontját, annak ellenére, 

hogy szeptember végéig nyilvánossá kellet volna hogy tegyék. A Bizottság a következő 

határozatot hozza:  

 

5/2007 (XI. 19) Az Ellenőrző Bizottság a fentiek miatt írásbeli figyelmeztetésben részesíti a 

két tisztségviselőt, melynek szövege a következő: 

 

„ Tisztelt Küldöttgyűlés! 

 

Az Ellenőrző Bizottság ezúton tájékoztat minden érintettet, hogy Magyar Róbert, és 

Harangozó József Gábor a mai napig (2007. november 19.) nem küldték ki fogadóórájuk 

időpontját, ezért írásbeli figyelmeztetésben részesítjük őket! 

 

Ellenőrző Bizottság” 

 

A fenti határozatot 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellet egyhangúlag elfogadta a Bizottság. 

 

2, A küldöttgyűlés (2007. november 20.) napirendi pontjainak véleményezése 

 

Az Ellenőrző Bizottság hiányolja a rendkívüli küldöttgyűlés előzetesen kiküldött napirendi 

pontjaihoz ki nem küldött beterjesztéseket (ez alól kivételt képez a 2. Jutalomkeret kiírása 

pont), ugyanis így a küldöttek nem tudnak megfelelően tájékozódni és felkészülni a 

Küldöttgyűlésre, ami az ülés időtartamát jelentősen megnövelő vitákhoz vezethet. Az időben 

kiküldött beterjesztések az ülések gördülékenységét hivatottak szolgálni, így kérjük, ezt 

mindenki vegye figyelembe, mind a Küldöttgyűlés, mint a választmány esetében.  

 

 

 



3, Az Ellenőrző Bizottság határozatainak felülvizsgálata 

 

6/2007 (XI.19) Mivel az Ellenőrző Bizottság 1/2007 (IX.7) illetve a 2/2007 (IX.7) sz. 

határozatai a legutóbbi küldöttgyűlés alapszabály-módosításai miatt feleslegessé váltak, így 

azokat hatályon kívül helyezzük.  

 

A fenti határozatot 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a Bizottság.  

 

4, A Hallgatói Alapítvány fogadóórájának ügye 

 

A Hallgatói Alapítvány elnökét megkerestük szeptember végén a fogadóórájának 

szükségessége, illetve a Felügyelő Bizottság elérhetőségeinek nyilvánossá tétele miatt, amire 

azóta sem került sor, így a következő határozatot hozta a Bizottság: 

 

7/2007 (XI.19) Az Ellenőrző Bizottság a fentiek miatt írásbeli figyelmeztetésben részesíti 

Gönci Balázst, a Hallgatói Alapítvány elnökét, melynek szövege a következő: 

 

„ Tisztelt Küldöttgyűlés! 

 

Az Ellenőrző Bizottság ezúton tájékoztat minden érintettet, hogy Gönci Balázs, a Hallgatói 

Alapítvány elnöke határozott kérésünk ellenére szeptember vége óta nem jelölte ki 

fogadóórájának időpontját, illetve nem közölte le az önkormányzat honlapján az Alapítvány 

felügyelő bizottságának elérhetőségét, ezért írásbeli figyelmeztetésben részesítjük! 

 

Ellenőrző Bizottság” 

 

A fenti határozatot 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta  a Bizottság.  

 

5, Bejelentések, egyebek.  

 

Ehhez a napirendi ponthoz nem érkezett hozzászólás.  

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

Lengyel Zoltán 

Ellenőrző Bizottság 

s.k. 

 

 

  


