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Deák Péter bizottsági elnök beszámolója a Küldöttgyűlés 2018. X. 9-ei ülésére
1. 2018. V. 10 – 11.
2. 2018. X. 5.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2018. V. 31.
2018. VI. 4.
2018. VI. 8.
2018. VI. 15.
2018. VII. 6.
2018. VIII. 3.
2018. IX. 12.
2018. IX. 14.
2018. IX. 20.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

2018. IX. 22.
2018. VI. 15.
2018. X. 2.
2018. X. 2.
2018. X. 2.
2018. X. 3. 10 – 11
2018. X. 3.
2018. X. 5.

Az alakuló Küldöttgyűlés megválasztott a bizottság tagjává.
Ellenőrző Bizottság rendes ülése, mely óta a bizottság elnöki tisztét
ellátom.
Tisztségviselői ülés.
EHÖK EB ülés.
Választmányi ülés.
EHÖK Küldöttgyűlés.
Rendkívüli Küldöttgyűlés.
Tisztviselői nap, Bodajk (részvétel: 10.10 – 20.39 között).
Vigh Patríciát helyettesítettem a Rekrutációs Egyeztető Bizottság ülésén.
Tisztségviselői ülés.
EHÖK EB ülés. Zárthelyi dolgozat miatt nem tudtam személyesen
megjelenni, Kovács Dánielt küldtem magam helyett.
Bevonó nap (részvétel: 10.15 – 14.00 között).
EHÖK Küldöttgyűlés.
Fogadóóra ellenőrzés (Dél) (18.00 – 19.00).
Fogadóóra ellenőrzés (Észak) (15.30 – 16.00).
Tisztségviselői ülés.
Fogadóóra.
Fogadóóra ellenőrzés (Észak) (12.00 – 13.00).
Ellenőrző Bizottság rendes ülése.

Legfontosabb közlendőim
Megválasztásom óta egyedül viszem a bizottságot, aminek nem nagyon örülök, de hála Istennek, van remény
a Bizottság föltámadására: van egy komoly érdeklődőnk, aki megfelelő felkészüléséről tanúságot téve, a mai
napon szabályszerűen fölállított vizsgabizottság előtt sikeres tisztségviselői vizsgát tett az ELTE TTK HÖK
hagyományai és az EHÖK ASz 25. § (2) bek.-nek megfelelően.
Emellett örömmel jelenthetem, hogy a kémia BSc gólyák közötti szavam visszhangra talált és már olvastam is a pályázatát jegyzőkönyvvezető aspiránsunknak.
A Küldöttgyűlés több tagja is cserélődött az alakuló óta. Személy szerint engem aggaszt a lemondások száma.
Elvégzett és folyamatban lévő ügyek
Május óta próbálok segíteni az egykori és jelenlegi tisztségviselőknek az átadás-átvételi iratok elkészítésében.
Erőfeszítéseim ellenére a leköszöntek közül többen a mai napig nem írták alá a dokumentumokat.
Az új adatkezelési szabályoknak megfelelő titoktartási nyilatkozatokat elkészítettem és begyűjtöttem a
mentoroktól és a tisztségviselőktől. Készítettem új nyilatkozatot a KÖB számára is.
Az EHÖK EB-ben Pap Péter leköszönt elnöknek volt egy nagyon kiforratlan EHÖK EB eljárásrend tervezete, amelyet végül nem tárgyalt az EHÖK júniusi Küldöttgyűlése. A benne található súlyos hibákra Lucával
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közösen hívtuk föl Pozsár-Szentmiklósy Zoltán figyelmét, akinek szóbeli véleménye alapján végül Péter is
belátta, hogy még finomításra szorul a tervezet és visszavonta azt.
Fogadóórák, Asz módosítás
Már több fogadóórát is volt szerencsém ellenőrizni, legnagyobb örömömre szolgálva jelenthetem, hogy a
tisztviselők fogadóórái lassan normalizálódnak és az eddigi véletlenszerű ellenőrzések alapján meg is tartják
azokat.
Szeretném jelezni, hogy magamnak azonban még vannak restanciáim a fogadóóráimmal kapcsolatban,
de az elsőt már sikeresen megtartottam a héten. Remélem, a hónap első felében elmaradtak nem okoztak
problémát, mindenki megtalált, aki keresett. Szeretnék elnézést kérni a dologért.
Az Asz módosítása a küszöbön áll. Már magam is több módosítási javaslat ötlettel rendelkezem. A hónap
folyamán tartani fogok megbeszélés(eke)t, ahová kifejezetten várom azokat a képviselőket és egyszerű önkormányzati
tagokat, akiknek ötleteik vannak a témában. Az időpont még egyeztetés alatt áll, mert Luca jelezte, hogy szeretne
részt venni az alkalmakon, aminek külön örülök, hiszen Ő alapszabályunk legszakavatottabb ismerői közé
tartozik.
Kedves Olvasó, mivel ez az első beszámolóm a Tisztelt Küldöttgyűlésnek, valószínűleg még meglehetősen
kiforratlan. Kérlek, jóindulatú kritikáddal és kérdéseiddel légy segítségemre! Köszönöm!

Budapest, 2018. X. 5.

Deák Péter mp
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