EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
eb@ttkhok.elte.hu

Emlékeztető
ELTE TTK HÖK EB ülés
Az ülés helye és ideje: 2013. április 4., Déli Hallgatói Iroda, Tárgyaló
Jelen vannak: Sik Zsuzsanna Brigitta (az Ellenőrző Bizottság elnöke); Barancsuk Ádám (az Ellenőrző Bizottság
tagja); Horváth Tamás (az Ellenőrző Bizottság tagja)
09:50 – Sik Zsuzsanna Brigitta, az Ellenőrző Bizottság elnöke megnyitotta az ülést, és a következő napirendet
javasolta:
1. Bejelentések
2. Állásfoglalás
3. Egyebek
09:53 – A napirendet a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.
09:54 – A jegyzőkönyv vezetésérea Bizottság tagjai Barancsuk Ádámot javasolták, a választott elfogadta a jelölést.
A jegyzőkönyv vezetésére a Bizottság egyhangúlag Barancsuk Ádámot választotta.

1. Bejelentések (09:54)
Sik Zsuzsanna Brigitta beszámolt a Választási Bizottság szervezésével kapcsolatos jelenlegi helyzetről és a jövőbeli
teendőkről.
Sik Zsuzsanna Brigitta elmondta, hogy továbbra is több emlékeztető hiányzik, ezekkel kapcsolatban további
egyeztetésre van szükség a titkár kisasszonnyal. Jelezte továbbá, hogy szükség van a kulcsfelvételi jogok
frissítésére, illetve hogy hasznos lenne, ha az Ellenőrző Bizottság egy tagjának lenne joga iktatni, amivel
kapcsolatban szintén a titkár kisasszonyt kell megkeresnünk.
A tagok beszámoltak bizottsági munkájukkal kapcsolatos jövőbeni terveikről. Horváth Tamás jelezte, hogy nem
fog indulni a képviselőválasztáson, így továbbra is a Bizottság tagja tud maradni. Barancsuk Ádám elmondta, hogy
tanulmányi elfoglaltságai miatt a jövő hónapban nem minden esetben lesz elérhető és kérte a Bizottság tagjait,
hogy ilyen esetekben helyettesítsék őt a bizottsági munkában.

2. Állásfoglalás (10:01)
A Bizottság tagjai Kuti Péter matematika szakterületi koordinátor kérésére állásfoglalást készítettek azt illetően,
hogy kell-e a Hallgatói Önkormányzatnak Intézeti Tanács tagokat újradelegálni az új Intézeti Tanácsok felállásával.
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10:49 – A Bizottság elnöke 5 perc szünetet rendelt el.
10:55 – Szünet vége.
11:10 – A bizottság három fővel egyhangú határozatot hozott:
1/2013 (IV.4) számú ellenőrző bizottsági határozat: Az Ellenőrző Bizottság a Kuti Péter matematika szakterületi
koordinátor kérésére készült állásfoglalás tervezetét elfogadja.

3. Egyebek (11:11)
Barancsuk Ádám jelezte, hogy a Térképészeti és Geoinformatikai Tanszék valószínűleg segíteni tud majd az új
tabló technikai kivitelezésében.
11:12 – Sik Zsuzsanna Brigitta lezárta az ülést.
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