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Jegyzőkönyv
ELTE TTK HÖK EB ülés, 2010. szeptember 27. (Déli Tömb, Aréna)
Jelen vannak: Adorján Gábor, Szenes Áron, Varga Sándor
17:55 perckor Szenes Áron megnyitja az ülést.
Az ülés levezetésére a jelenlevők egyhangúlag Szenes Áront kérik föl.
Szenes Áron a következő napirendet javasolja:
1. EB elnök megválasztása
2. EB ügyrend
3. Féléves ütemterv
4. Egyebek
Az ügyrendet a jelenlevők egyhangúlag elfogadták.
A jegyzőkönyv vezetésére a Bizottság tagjai Szenes Áront kérték föl.
1. EB elnök megválasztása
Varga Sándor Szenes Áront javasolja elnöknek.
Titkos szavazáson 3 igen szavazat mellett a Bizottság Szenes Áront választotta elnöknek.
2. EB ügyrend
Szenes Áron javaslata alapján az EHÖK EB ügyrendjét veszi a bizottság alapul. Az ügyrendről –
minthogy erről a TTK HÖK Alapszabálya nem rendelkezik – nincsen szavazás, de informálisan a
bizottság tagjai meghatározzák a működés kereteit. Ennek érdekében tisztázni kell a későbbiekben
az alábbiakat:
– az EB ülések határozatképessége (2 vagy 3 fővel legyen)
– az összehívás módja (csak írásban, vagy lehessen telefonon vagy ad hoc jelleggel)
3. Féléves ütemterv
A) Az Alapszabály felülvizsgálata
–
–

–

Adorján Gábort és Varga Sándort alapvetően a formai és működési szempontok javítása érdekli,
Szenes Áron tartalmi módosításokat is javasol
Szenes Áron javasolja, hogy az EB tervezze meg, hívja össze és vezesse le az Alapszabálymódosító ad hoc Bizottság üléseit, amelyet az EB elnöke koordinál – a javaslatot az EB tagjai
egyhangúlag támogatják
Varga Sándor emlékeztette arra a jelenlevőket, hogy tartalmi kérdések közül a választások
rendjét mindenképpen ki kell dolgozni
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B) Az Önkormányzat üléseinek felügyelete
A Bizottság tagjai egyhangúlag az alábbiakban állapodtak meg:
– Szenes Áron a Küldöttgyűlésekért felelős (ide értve a Képviselői mandátumok ellenőrzését),
valamint a Kari Tanács előtti választmányokon vesz részt)
– Adorján Gábor a Választmányokért
– Varga Sándor a többi ülésért, különös tekintettel a KÖB-re, de ide értve a SzACs és egyéb
bizottsági (pl. Tanulmányi, Tudományos) üléseket
A tagok megállapodtak abban is, hogy az ülések felügyelete nem jelenti azt, hogy az ülésért felelős
bizottsági tag vesz részt az ülésen; az ő feladata a koordinálás.
Szenes Áron ugyanakkor megjegyezte, hogy a fenti ülések határozatképesek EB tag jelenléte nélkül
is.
4. Egyebek
Szenes Áron jelezte, hogy az EB-nek egyéb feladatai is vannak (pl. a tisztségviselők, képviselők
munkájának ellenőrzése, a HÖK működésének ellenőrzése, beszámolási kötelezettség az EHÖK EB
felé, beadványokra való reagálás és állásfoglalások készítése), amelyeket egy későbbi EB ülésen
vitatnak meg a tagok.
Budapest, 2010. szeptember 27.
Szenes Áron
elnök,
ELTE TTK HÖK EB

