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ALELNÖKI BESZÁMOLÓ 

2017. FEBRUÁR 

1. Rendszeres szociális támogatás pályázatok 

Karunkon a rendszeres szociális támogatások eredeti pályázati időszaka 2017. február 6. 8:00 

– február 10. 23:59 volt, azonban az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság (a 

továbbiakban: EHÖK SZÖB) a Neptun többszöri leállása miatt a 2016/2017/2-es rendszeres 

szociális támogatás pályázatok leadási határidejét az Állam- és Jogtudományi Kar, a 

Bölcsészettudományi Kar, a Társadalomtudományi Kar, illetve a Tanító- és Óvóképző Kar 

esetén 2017. február 10., 23:59-ről 2017. február 11., 12:00-ra módosította. A hiánypótlási 

időszakot a fenti változás nem érintette, így a hiánypótlási időszak Karunkon február 16. 

23:59-ig tartott. 

A Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tagjai közül a 

rendszeres szociális támogatás pályázatok bírálásában részt vettek: 
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2. EHÖK SZÖB ülés – Február 17. 

Az EHÖK SZÖB február 17-i ülésén betegségem miatt Bozó Gergő, bizottsági tag képviselt. 

Az ülésen a rendkívüli szociális támogatás pályázatok elbírálása mellett az EHÖK SZÖB 

tagjai megvitatták a rendszeres szociális támogatással kapcsolatban felmerült problémákat. 

3. EHÖK SZÖB ülés – Február 23. 

A február 23-i ülésen az EHÖK SZÖB döntést hozott a rendszeres szociális támogatás 

pályázatokról, amely alapján a ponthatár az előző félévi ponthatárral azonosan 30 pont lett, a 

pontokért járó összeg pedig 500 Ft/pont. 

Az EHÖK SZÖB szintén döntést hozott az alaptámogatás pályázatról, a rendkívüli szociális 

támogatás pályázatokról, a közéleti ösztöndíj pályázatokról, a párhuzamos képzés 

kompenzációja ösztöndíj kiírásáról, az OTDK utazási támogatás kiírásáról, valamint a 

sportösztöndíj pótpályázat kiírásáról. 

4. Szervezeti ösztöndíjak 

Karunkon a szervezeti ösztöndíjak leadási ideje 2017. február 15. 14:00 – 2017. február 24. 

16:00 volt, amely során 16 Karunkon működő szervezet nyújtott be pályázatot. A Kari 

Ösztöndíjbizottság a pályázatok elbírálását elvégezte. 

4. Jubileumi év megnyitója – Február 23. 

Részt vettem a Karunk fennállásának 350. évét megnyitó ünnepségen, és segítettem a 

rendezvény lebonyolításában. 
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5. Kari Tanács – Február 28. 

Részt vettem a Kari Tanács február 28-i ülésén, amelyen személyi ügyekben történő döntések 

születtek, valamint a jogász nappali tagozatos tanterv első olvasatban történő tárgyalása 

zajlott. 

6. Ösztöndíj kisokos 

A nyáron kidolgozott ösztöndíjrendszerrel és részletes szempontrendszerrel kapcsolatban az 

új Ösztöndíj kisokos szerkesztését Izsó Ágoston, bizottsági tag végzi. 

7. Kérvények – Neptun 

Az ösztöndíjak Neptunon keresztül történő pályázását lehetővé tevő kérvények elkészítését 

Szabó András, Online felületekért felelős referens végzi. 

 

Kérem a tisztelt Küldöttgyűlést a beszámolóm elfogadására! 

Az alelnöki munkámért közéleti ösztöndíjban részesültem. 

Szolnok, 2017. március 3. 
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