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Jegyzőkönyv az ELTE TTK Kari Ösztöndíjbizottság 2017. július 11-ei üléséről 

 

 

Időpont: 2017. július 11. (kedd) 17:00 óra 

Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, Északi Tömb, 1.87 

 

Jegyzőkönyvvezető: Csonka Diána 

 

Jelen vannak: 

Csonka Diána (szavazati joggal) 

Dohány-Juhos Nikolett (szavazati joggal) 

Török Gabriella (szavazati joggal) 

Zelenyánszki Helga (tanácskozási joggal) 

 

17:00 – Dohány-Juhos Nikolett megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az ülés 3 fővel 

határozatképes. 

 

Dohány-Juhos Nikolett Csonka Diánát jelöli a jegyzőkönyv vezetésére, aki vállalja a jelö lést. 

 

61/2017 (VII.11.) számú KÖB határozat: A KÖB 3 igennel, egyhangúan Csonka Diánát 

választotta a jegyzőkönyv vezetésére. 

 

17:02 -  Dohány-Juhos Nikolett ismerteti az előre kiküldött napirendi pontokat, ami a 

következő: 

 
1. Bejelentések 

2. Fellebbezések 

 

Egyéb napirendi pont, és sorrendmódosító javaslat nem érkezett.  

 

62/2017 (VII.11.) számú KÖB határozat: A KÖB 3 igennel, egyhangúan elfogadta az előre 

kiküldött napirendi pontokat. 
 

17:03 – Dohány-Juhos Nikolett megnyitotta Bejelentések napirendi pontot. 

 

Dohány-Juhos Nikolett: Égerházi Bálint június 30. napjával lemondott a KÖB elnökségről, így 

jelenleg a TTK KÖB nem rendelkezik elnökkel, de Horváth Luca elnökkisasszony már ezzel 

kapcsolatban javaslatot tett Dékán úr részére. Egyben a TTK DÖK Helga helyett Csonka Dianát 

delegálta a Bizottságba a tegnapi ülésén, így a mai KÖB ülésen Helga meghívásomra, 

tanácskozási joggal vesz részt.  

 

17:05 – Dohány-Juhos Nikolett lezárta a Bejelentések napirendi pontot. 

17:05 – Dohány-Juhos Nikolett megnyitja a Fellebbezések napirendi pontot. 

 

Dohány-Juhos Nikolett: Kettő fellebbezés érkezett be júniusban, melyekkel kapcsolatban a HJB 

ismételt határozat hozatalra kötelezte a Bizottságot. 

Török Gabriella ismerteti a HJB kéréseit, majd ezek alapján a jelenlévők tárgyalják a beérkezett 

pályázatokat és határozatot hoznak mindkettő esetében.  
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63/2017 (VI.20.) számú KÖB határozat: A KÖB 3 igennel, egyhangúan elutasítja a 

demonstrátori pályázatra februárban beérkezett kérvényt, a döntés alapját az elutasító 

határozatba foglalva.  

 

64/2017 (VI.20.) számú KÖB határozat: A KÖB 3 igennel, egyhangúan elfogadja a tárgyalt 

egyszeri tanulmányi versenyeken és tudományos konferenciákon való részvétel pályázat 

meghatározott részeit azzal a kikötéssel, hogy 119000 Ft-ig 75%-os, afeletti rész esetében 50%-

os támogatást nyújtva, a döntés alapját pedig részletező elfogadó határozatba foglalja.  

 

17:38 – Dohány-Juhos Nikolett lezárja a második napirendi pontot. 

 

17:39 – Dohány-Juhos Nikolett lezárja az ü lést. 

 

A jegyzőkönyvet Dohány-Juhos Nikolett, az adott ülés levezető elnöke hitelesíti. 

 

 

 

Dohány-Juhos Nikolett 

Levezetőelnök 

 

Csonka Diána 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

Az ülésen hozott határozatok: 

 

61/2017 (VII.11.) számú KÖB határozat: A KÖB 3 igennel, egyhangúan Csonka Diánát 

választotta a jegyzőkönyv vezetésére. 

 

62/2017 (VII.11.) számú KÖB határozat: A KÖB 3 igennel, egyhangúan elfogadta az előre 

kiküldött napirendi pontokat. 

 

63/2017 (VI.20.) számú KÖB határozat: A KÖB 3 igennel, egyhangúan elutasítja a 

demonstrátori pályázatra februárban beérkezett kérvényt, a döntés alapját az elutasító 

határozatba foglalva.  

 

64/2017 (VI.20.) számú KÖB határozat: A KÖB 3 igennel, egyhangúan elfogadja a tárgyalt 

egyszeri tanulmányi versenyeken és tudományos konferenciákon való részvétel pályázat 

meghatározott részeit azzal a kikötéssel, hogy 119000 Ft-ig 75%-os, afeletti rész esetében 50%-

os támogatást nyújtva, a döntés alapját pedig részletező elfogadó határozatba foglalja.  

 


