
 
 

2017. MÁRCIUSI BESZÁMOLÓ 

Szentpéteri Eszter, gazdasági ügyekért felelős alelnök 

 

1. Gazdasági bizottsági ülés (2017. március 1.) 

Az ülésen kiosztásra kerültek az ellátandó feladatok, legfőképpen a közbeszerzési igények 

leadásához szükséges árajánlat-kérések. 

Mivel a B épület belső udvarára szeretnénk néhány kültéri bútordarabot beszerezni, ezért 

megkértem a bizottság tagjait, hogy kérjenek árajánlatokat meghatározott kerti bútorokra 

vonatkozólag. 

2. 2016-os gazdasági beszámoló elkészítése 

Elkészítettem a 2016-os költségvetési évre vonatozó gazdasági beszámolót, amely tartalmazza 

az iskolaszövetkezeti utalások listáját is. 

3. Küldöttgyűlés (2017. március 6.) 

A KGY keretében elfogadásra került a 2016-os gazdasági beszámoló, amelyet továbbítottam 

Balogh Dániel EHÖK gazdasági ügyekért felelős alelnök részére. 

4. Kerti bútor közbeszerzés (az ELTE ÁJK „B” épületének udvarára) 

Március hónapban sikerült elindítani a kerti bútorok közbeszerzésére vonatkozó közbeszerzési 

eljárást. Az árajánlatok bekérésében Csercser Dávid bizottsági tagom működött közre. 

A beszerzendő bútordarabok között szerepel: 

- 7 db kerti bútor szett (asztal + 6 szék)  

- 7 db kültéri babzsák 

- 1 db hintaágy 

A bútorok tényleges megérkezésének időpontja egyelőre még kérdéses, de reméljük, hogy még 

a vizsgaidőszak kezdete előtt ez megtörténik. 

5. Felező 

Márciusban a legtöbb időt az április 6-án megrendezésére kerülő Felező szervezése vette 

igénybe, amelyet a TTK HÖK Alapítvánnyal, illetve a BOOM Party-val együtt rendezünk. A 

hónapban hetente többször folytattam személyes, illetőleg telefonos konzultációt az Alapítvány 

kuratóriumi elnökével, illetve a BOOM-mal is.  

A rendezvény megvalósítását azonban meglehetősen hátráltatta az a tény, hogy az ELTE 

részönkormányzatai még mindig nem kapták meg a működési kereteiket, amivel gazdálkodni 



 
lehetett volna. Ebben az esetben – az előző költségvetési év alapján - időarányos költésre van 

lehetősége az egyes részönkormányzatoknak. 

A Felező helyszíne: Remix Retro Disco (1062 Budapest, Teréz körút 55-57.) 

A Felező fellépői:  

- Juhász László (50.000 Ft + ÁFA) 

- Edo Denova (100.000 Ft + ÁFA) 

- Walcus (50.000 Ft + ÁFA) 

A fellépők díját közbeszerzés keretében finanszírozzuk. 

6. Szabadegyetem 

Nagyon sikeresen startolt a hónapban az ELTE ÁJK HÖK legnagyobb eseményének, a 

Szabadegyetemnek a promóciója. A Szabadegyetem szervezése kapcsán a gazdasági 

feladatokat látom el. Az Alapítvánnyal együttműködve hozzáférést kaptam a regisztrációk 

beérkezésének, illetve az utalással történő fizetések nyomon követéséhez. A készpénzes 

befizetések nyugtáit magam töltöm fel az elektronikus számlaösszesítőbe, ahol minden 

befizetést jegyzünk. 

7. EHÖK elnökségi – gazdasági összevont ülések ( 2017. március 21. 17:00 és március 28. 

16:30) 

Az ülések tárgya a 2017-es keretösszeg forrásallokációja volt, amelyeken minden 

részönkormányzat elnöke, illetve gazdasági alelnöke vett részt. Végső megegyezés a második 

ülés alkalmával született. A jóváhagyott allokációs modell szerint az ELTE ÁJK HÖK a 2017-

es költségvetési évre vonatkozóan 15.705.930 Ft működési keret kap. A keretek előreláthatólag 

május elején kerülnek csak jóváírásra. Az ülésen emellett Samu Alapszabály-módosítást is 

indítványozott, amely módosítás arra vonatkozik, hogy az egyes részönkormányzatok az adott 

költségvetési évre vonatkozó működési keretük legfeljebb 20 %-át vihessék át a következő évre 

maradvány formájában. Ez az intézkedés kiküszöbölné ugyanis a hatalmas különbségeket az 

egyes kari hökök között, és nem tenné lehetővé maradvány felhalmozását. 

Szó volt továbbá az iskolaszövetkezeti kifizetésekről is, amelyek – keret hiányában – már 

december óta nem kerültek kiutalásra. 2017 áprilisától azonban újra lesz kifizetés. 

8. Mentor-bevonó tábor (2017. április 7-9.) 

Április elején kerül megrendezésre a mentor-bevonó tábor, amelyet az integrációs bizottság 

szervez. A szervezés vonatkozásában a szállás közbeszereztetésében működtem közre. 

Helyszín: Csattogó-völgy  

2017. április 6. (csütörtök): 4 fő (a szervezők az esemény előtt egy nappal leutaznak az esemény 

helyszínére)  2950 Ft/fő/éj (ifa: 200 Ft) 



 
2017. április 7-9. (péntek-vasárnap): 15 fő  5700 Ft/fő/2 éj (ifa: 200 Ft) 

A fűtés díja: 1200 Ft/szoba/éj 

A fenti árak az étkezést nem foglalják magukban. 

9. Leltározás (2017. március 14.) 

Március hónapban leltározásra került sor a HÖK irodában, amelyet mint leltárfelelős, magam 

végeztem. A leltározás során minden rendben zajlott. Sor került néhány olyan eszköz 

kivezetésére a leltári állományból, amelyek már évek óta nincsnek a hallgatói önkormányzat 

birtokában. Az erről készült jegyzőkönyvet indokolással ellátva az EHÖK elnöke hitelesítette, 

majd ezt, illetőleg a körbélyegző nyilvántartó lapját is postáztam Közbeszerzési Osztály 

részére. 

10. Bor-beszerzés 

Az ELTE ÁJK HÖK által szervezett események vendégelőadóinak szánt ajándékborok 

beszerzése is kezdetét vette: Dula Panni bizottsági tagom kért ajánlatokat cégektől. A 

közbeszerzési igény leadása a héten fog megtörténni. 

11. Gazdasági bizottsági ülés (2017. március 30. 10:30) 

A hónap végén sor került a második bizottsági ülésre is. Az ülésen főképpen a 2017-re 

vonatkozó költségvetés-tervezet elkészítésén volt a hangsúly. A bizottság rendkívül aktív volt, 

és sok új ötlet is érkezett a tervezettel kapcsolatosan.  

A bizottsági ülésen emellett személyi ügyekről beszéltünk: indítványoztam, hogy eddigi 

helyettesem, Tran Ádám pozícióját a jövőben Dula Panni bizottsági tagom vegye át. Döntésem 

hátterében az állt, hogy Panni rendkívül aktívan szerepet vállalt a HÖK életében, mind a 

gazdasági feladatok, mind pedig egyéb közéleti feladatok elvégzésben egyaránt. Az indítványt 

Ádám, illetőleg a bizottság többi tagja is támogatta, így a továbbiakban az alelnök-helyettesi 

pozíciót Dula Anna tölti be az ÁJK HÖK gazdasági ügyekért felelős bizottságában. 

12. Kari tanács (2017. március 28.)  

Részt vettem a kari tanács március 28-ai ülésén, ahol a fő téma a tanterv-reform volt. 

 

Munkámért díjazásban részesültem. 

Kérem a tisztelt Küldöttgyűlést a beszámoló elfogadására! 

Budapest, 2017. március 3. 

 

Szentpéteri Eszter 

Gazdasági ügyekért felelős alelnök 


