
 ELTE TTK HÖK 
 ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 

 Emlékeztető 

 

Iktatószám: HÖK/1941/2(2015) 

Tételszám: 33 

Mellékletek száma: 2 

Az ülés ideje: 2015. szeptember 25. 11:00 

Az ülés helye: 1117 Bp. Pázmány Péter sétány 1/c 00-733 

Jelen vannak: Józsa Kornél és Őri Bálint (szavazati joggal) 

Őri Bálint 11:55-kor megnyitja az Ellenőrző Bizottság ülését. Mandátumellenőrzés következik, 

az ülés 2 fővel határozatképes. 

Józsa Kornél Őri Bálintot jelöli jegyzőkönyvvezetőnek, Őri Bálint elfogadja a jelölést. 

18/2015 (IX.25.) számú ellenőrző bizottsági határozat: a Bizottság 2 igen szavazattal egyhan-

gúlag megbízta Őri Bálintot az ülés jegyzőkönyvének elkészítésével. 

Az Őri Bálint által javasolt és előre kiküldött napirend: 

1. Bejelentések 

2. Állásfoglalás Kovács Fanni hallgató kérésére a .../2015. (V.18). számú Választmányi 

határozattal kapcsolatban 

3. Ügyrend 

4. Egyebek 

Módosítási javaslat nem érkezett. 

19/2015 (IX.25.) számú ellenőrző bizottsági határozat: a Bizottság 2 igen szavazattal egyhan-

gúlag elfogadta az előzetesen kiküldött napirendi pontokat. 

 

1. Bejelentések (11:58) 

Őri Bálint elmondja, hogy Vígh Bencét a Küldöttgyűlés szeptember 15-i ülésén visszahívták, 

egy érdeklődő kereste fel eddig a Bizottságot. 

Egyéb bejelentenivaló nem volt, Őri Bálint 12:00-kor lezárja a napirendi pontot. 

 

2. Állásfoglalás Kovács Fanni hallgató kérésére a .../2015. (V.18). számú Vá-

lasztmányi határozattal kapcsolatban (12:00) 

Kovács Fanni hallgató megkeresésére a Bizottság megvitatta a kifogásolt döntés körülményeit, 

az állásfoglalás jelen dokumentummal egy időben kerül a honlapra. 

20/2015 (IX.25.) számú ellenőrző bizottsági határozat: a Bizottság 2 igen szavazattal egyhan-

gúlag elfogadta a Kovács Fanni hallgató megkeresésére készített állásfoglalást. 

Őri Bálint 12:10-kor lezárja a napirendi pontot és szünetet rendel el. 

Az ülés 12:16-kor folytatódik. A Bizottság két fővel határozatképes. 

 

 



3. Ügyrend (12:10) 

Korábbi szöveg Módosítási javaslat Indoklás 

1. § (4) Rendes ülés esetén a 

meghívókat az ülés kezdete 

előtt legalább 36 órával, 

rendkívüli ülés esetén 12 órá-

val ki kell küldeni az EB tag-

jainak, megjelölve az ülés 

helyét, időpontját és javasolt 

napirendjét. 

1. § (4) Rendes ülés esetén a 

meghívókat az ülés kezdete 

előtt legalább 24 órával, 

rendkívüli ülés esetén 1 órá-

val ki kell küldeni az EB tag-

jainak, megjelölve az ülés he-

lyét, időpontját és javasolt 

napirendjét. 

A korábbi 36 órás szabályo-

zás sokszor életszerűtlen idő-

pontokban tette csak lehetővé 

ülések tartását. Rendkívüli 

helyzetben előfordulhat, 

hogy a Bizottságnak a lehető 

leghamarabb határoznia kell 

egyes kérdésekben, indokolt 

megadni ezt a lehetőséget. 

21/2015 (IX.25.) számú ellenőrző bizottsági határozat: a Bizottság 2 igen szavazattal egyhan-

gúlag elfogadta az Ügyrend módosításait. 

Őri Bálint 12:18-kor lezárja a napirendi pontot. 

 

4. Egyebek (12:19) 

A széf kódjának megváltoztatása esedékes, mivel sok tisztségben történt személyi változás, to-

vábbá többen ismerik a kódot azok közül, akik erre nem lennének jogosultak. A megváltozott 

kódot feltétlenül el kell mondani Hoksza Zsolt elnöknek, Horváth Tamás, Rádl Attila és Török 

Mátyás elnökhelyetteseknek és Pintér Kornélia titkárnak. 

Az Önkormányzat számítógépeinek egy részén található külön Ellenőrző Bizottság felhasználó, 

ezek jelszavát is meg kell változtatni a korábban említett okok miatt, fontos, hogy a változtatás 

után egységes legyen minden gépen a jelszó. 

A kommunikációs elnökhelyettes esetleges saját kulcsaival kapcsolatban haladéktalanul meg 

kell keresni Hoksza Zsolt elnököt és Horváth Tamás gazdasági elnökhelyettest, mivel az ösz-

töndíjakért felelős biztosnak szüksége van a korábban a szociális elnökhelyettes által birtokolt 

kulcsokra. 

Az átadás- átvételi nyilatkozatokat sikerült kitölteni az újonnan megválasztott tisztségviselők-

kel, Hoksza Zsolt titoktartási nyilatkozata is előkerült, kiderült, hogy ez még a nyári szünet 

folyamán kitöltésre került. 

Az Ellenőrző Bizottság szekrényének kulcsát meg kell keresni, és a jövőben fokozottan kell 

figyelni rá, hogy mindig a megfelelő helyre kerüljön vissza. 

Nyeste László Pál e-mailje (Tisztelt Képviselők! Tisztelt Elnök Úr! Azonnali hatállyal lemon-

dok mindenféle tisztségemről és elnézést kérek viselkedésemért, melyet csak munkahelyi és 

magánéleti nehézségeimmel tudok csak magyarázni. Nagyon kicsúszott a lábam alól a talaj. 

Nagyon sajnálom, hogy rossz fény vetült miattam a HÖK-re.További sikeres és hatékony mű-

ködést kívánok! Üdvözlettel, Nyeste László Pál) nem értelmezhető, mivel nem volt tisztségben, 

delegáltsága viszont volt. Tisztázni kell vele, hogy a képviselői mandátumáról is le szeretne-e 

mondani. 



A titkár szekrényéhez jelenleg csak egy kulcs van, régen volt saját példánya is a titkárnak, de 

évekkel ezelőtt elveszett. Átgondolandó, hogy érdemes-e újat csináltatni. 

Horváth Lucával alá kell íratni a titoktartási nyilatkozatot, mivel erre eddig még nem került sor. 

Vígh Bence belépőkártyája már nem érvényes ugyan, de vissza kell kérni tőle. 

A betöltetlen bizottsági tagság iránt érdeklődőt be kell tanítani, eközben átolvashatja ő is az 

ügyrendeket, hátha észrevesz valami pontatlanságot. 

Más egyéb nem volt, Őri Bálint 12:30-kor lezárja a napirendi pontot. 

Őri Bálint 12:30-kor lezárja az Ellenőrző Bizottság ülését. 

 


