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Deák Péter bizottsági tag beszámolója a Küldöttgyűlés 2019. IX. 18-ai ülésére 
 

1. 2019. VI. 23.   Alakuló küldöttgyűlés 
2. 2019. VIII. 13.  Bizottsági ülés. 
3. 2019. IX. 10.   Egyeztetés Kulik Laura főszerkesztővel. 
4. 2019. IX. 10.  Egyeztetés Lekics László elnökkel. 
5. 2019. IX. 12.  Kari önkormányzati egyeztetés az Alapszabály módosítási tervezetről. 
6. 2019. IX. 13.  Bizottsági egyeztetés az Alapszabály módosítási tervezetről. 

Az alakuló küldöttgyűlés óta eltelt időszak 

Az alakuló Küldöttgyűlés óta a bizottság kevés nagy horderejű feladatot látott el. 
Augusztus 13-án tartottam egy bizottsági ülést, amelyen megvizsgáltuk a tisztségviselők mandátumait; 

voltak olyanok, melyeket megszűntek. 
Kovács Dániellel informálisan egyeztettünk ebben az időszakban. Bizottsági ülés összehívását f. hó 2-a 

előtt nem találtam indokoltnak. Azóta a bizottság egy ülést tartott volna, ám az határozatképtelennek bizonyult. 
Titoktartási és átadás-átvételi nyilatkozatok elkészítésében és helyes kitöltésében többször is segédkeztünk. 
A f. hó 3-ai rendkívüli küldöttgyűlésen sajnos nem tudtam részt venni. Igyekezni fogunk jobb kommu-

nikációt megvalósítani Lekics Lászlóval és Józsa Kornéllal, nehogy megismétlődjenek a rendkívüli küldött-
gyűlésen előfordult hibák. Ennek jegyében ott felmerült és egyéb kérdésekről f. hó 10-én egyeztettem Lekics 
Lászlóval. Ugyan ezen a napon a Tétékás Nyúz új főszerkesztőjével, Kulik Laurával, az újság soron követ-
kező évfolyamával kapcsolatban. 

Az Alapszabályunk sajátosságai miatt időnként szükségszerű módosításokat kell benne megtennünk. En-
nek egyik oka: nem szakemberek készítették – de e miatt sohasem szabad szégyenkeznünk, ellenben a föl-
merülő hiányosságokat ki kell küszöbölni. Ezt a lassú akár több körös kari egyeztetéssel járó folyamatot 
kívántam megindítani a képviselőkhöz és tisztviselőtársaimhoz intézett, Alapszabály módosítási tervezetet 
előkészítő egyeztetésre való felhívásommal. Sajnos kevesen jöttek el. Célom, hogy minél többen ismerkedje-
nek meg behatóan az Alapszabállyal és így ne az Ellenőrző bizottság legyen a mozgatója a következő mó-
dosítás előkészítésének. 

 
 

Kedves Olvasó, kérlek, oszd meg velem véleményed a munkámról! Köszönöm. 

Budapest, 2019. IX. 15. 

 
 Deák Péter mp 


