Emlékeztető
A Szociális Bizottság 2017.január 11-én tartott üléséről
Az ülés kezdete: 18:10
Az ülés vége: 19:10
Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Bezzeg Klaudia, Gődér Nikoletta, Gődér Vivien, Kis Enikő, Mezey
Mercedes, Molnár Tamara, Szanyi Dóra, Tóth Amanda, Török Lili
Kimentését kérte:
Késett:
BSZB tagok: Barabás Zoltán, Pekár Zoltán, Lövei Dorottya, Varga Ferenc
Vendég: Jászberényi Tünde
Napirendi pontok

1. Munkacsoport vezetők beszámolója
a. Molnár

Tamara beszámolt a specifikációkészítő munkacsoport
munkájáról
i. A munkacsoport összeült, és megbeszélte mivel lehetne javítani a
jelenlegi rendszert.
ii. Fizetési határidő módosítás lehetőségét is bele kell venni a rendszerbe
iii. A szakmai gyakorlat támogatására szolgáló ösztöndíj kiírása. Fel kell
mérni, hogy érdemes-e ilyen pályázatot létrehozni.
b. Tóth Amanda beszámolt a bevételi csoportok felülvizsgálásával foglalkozó
csoport terveiről
i. Bevételi kategóriák újragondolása
ii. Közüzemi és a gyógyszerköltségek figyelembevételének átgondolása
iii. Amanda gyűlést szervez január 17. kedd 16:00-tól az EHK irodában.
A munkacsoport ülésére várja az érdeklődőket
c. Kis Enikő beszámolt a betegségek beszámításával foglalkozó
munkacsoport tevékenységeiről
i. A személyi adatok kezelése által felvetett problémára a javaslat, hogy a
hallgató egy nyilatkozatban adjon engedélyt az betegség adatainak
kezelésére
ii. A BNO és FNO kódok kezelése és tárolása, két külön dolog, és
mindkettő aggályokat vet fel.
iii. A rokkantsági kategóriákra járó jelenlegi pontok figyelembe veszik az
állapot rehabilitálhatóságát.
iv. A betegségek pontozásának nehézségére megoldás lehet, ha fix pontot
adunk a betegségekre, a kapott pontszám a betegségek számával
valamilyen függvény szerint nőne.
d. Lövei Dorottya felvázolta a munkacsoport ütemtervét
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e. Barabás Zoltán beszámolója
i. Bemutatta Jászberényi Tündét, akit szakértőként meghívott a
munkacsoportba.
ii. Elmondta, hogy további régi szociális referenseket is bevesz a
munkába.
iii. A munkacsoport nehezen kezdheti meg a munkáját a többi csoport
eredményei nélkül.
iv. A csoportot további alcsoportokra osztaná feladatok szerint.
f. Gődér Vivien beszámolója
i. Egyeztet Szabó Tamással a határidőkkel kapcsolatban.
g. Jászberényi Tünde javaslatai
i. A kollégiumi és a rendszeres szociális ösztöndíj, esetleg a költségtérítés
mérséklése pályázatok szabályzati szinten eltérően kezelhetőek,
hasonlóan más intézményekhez.
ii. A lakóhely távolsága és az egy főre jutó kereset arányát érdemes lenne
a koliszocban megváltoztatni.
iii. A SZSZB és a BSZB a kérdést megfontolja
iv. Ennek kapcsán felmerült, hogy igazságtalan, hogy Budapesten lakók is
bekerülnek kollégiumba, azonban a budapestiek aránya a
kollégiumainkban jelenleg is alacsony.
BSZB tagja kimentek az ülésről – 18:40 kor
2. KSZB búcsúztató
a. Várhatóan februárban, szavazás az időpontról.
b. A korábbi KSZB tagok elérhetőségeit továbbítani kell.
3. A pályázat bírálás során felmerült kérdések
a. A megtakarítások feltörése nem számít a pályázati egy főre jutó jövedelembe.
b. Baleset során a biztosítótól kapott összeg beleszámít a pályázati egy főre jutó
jövedelembe.
c. Külföldi hallgatók pályázatainak elbírálása általában nehézkes
i. Tudástár építése a külföldi hallgatók igazolásmintáiról.
d. Mi a teendő, ha Családi Otthonteremtési Kedvezmény jelenik meg a pályázó
bevételei között?
i. Az ellenőrző jövedelembe mindenképpen számítson bele
ii. Ha valóban találkozunk ilyen problémával, részletesen átbeszéljük a
lehetőségeinket.
e. Vidékfejlesztési támogatás beszámítása
i. Javaslatok szerint számítson bele
Budapest, 2017.01.11

Kis Enikő
Emlékeztetővezető

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Hallgatói Önkormányzat
Egyetemi Hallgatói Képviselet

Gődér Vivien
Szociális Bizottság vezető

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K ép. I. em. 61.
Telefon: 463-3836, Fax: 463-3718
www.ehk.bme.hu

