Emlékeztető
A Szociális Bizottság 2017.február 2-án tartott üléséről
Az ülés kezdete: 18:12
Az ülés vége: 20:00
Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Bezzeg Klaudia, Czavalinga Dénes, Gődér Nikoletta, Gődér Vivien,
Kis Enikő, Mezey Mercedes, Molnár Tamara, Szanyi Dóra, Török Lili
Jelenlévő BSZB tagok: Barabás Zoltán, Nagy Renáta
Vendég: Jászberényi Tünde
Napirendi pontok

1. Gődér Vivien bemutatta Czavalinga Dénest, aki Tóth Amandát helyettesítette a
megbeszélésen.
2. Munkacsoport vezetők beszámolója
a. Bezzeg Klaudia beszámolt a beszámítandó jövedelmekkel foglalkozó
munkacsoport munkájáról
i. A doktorandusz ösztöndíj beszámításának kérdéseivel foglalkoztak
ii. Teljesítmény alapú ösztöndíjak beszámítása – tanulmányi ösztöndíj
kivételével
1. Meghatároznánk egy limitet a beszámítandó összeghez
iii. Bankszámlakivonatok bekérése minden esetben a pályázótól
iv. Cafetériáról igazolás kell, ha az ellenőrző jövedelem kisebb, mint a
létminimum

b. Kis

Enikő beszámolt a betegségekkel foglalkozó munkacsoport
munkájáról
i. Jogilag védhetően kezelhetünk betegséggel összefüggő személyes
adatokat amennyiben az érintett erről 2 tanú által aláírt nyilatkozatban
engedélyt ad.
ii. Felmerült az ötlet, hogy szakorvos írja le a betegséggel járó
költségeket, ha nem hajlandó a személy nyilatkozni az adatkezelésről
iii. Beteg életút lekérdezése nem tiltott, a háziorvos lekérheti.
iv. Szakértő keresése: Esélyegyenlőséggel foglalkozó személy
v. Javaslat érkezett, hogy rokkantságra járjon egy alappont és azon túl a
betegségekre még továbbiak
vi. Fogyatékos hallgatók megkérése, hogy regisztráljanak a BME
Esélyegyenlőségi bizottságának rendszerében
vii. Javaslat: étel intolerancia külön vétele a fogyatékosságtól

c. A pontozási munkacsoport vezetését Barabás Zoltán átadta Jászberényi
Tündének
BSZB tagja kimentek az ülésről – 19:25 kor
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3. Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok elbírálása
a. A beérkezett pályázatokat a Szociális Bizottság elbírálta és az ösztöndíj
összegéről született döntést egyhangúlag támogatta.
4. Szakmai gyakorlat ösztöndíj
a. Az ösztöndíj kiírását minden szociális referens támogatta
b. Csak olyan hallgatókat támogatnánk, akik nem kapnak a cégtől, szervezettől
fizetést
c. Szükséges igazolás arról, hogy ez kötelező szakmai gyakorlat
d. Gődér Vivien készít egy pontozási tervezetet
e. Felmerült a kérdés, hogy beszámítsuk-e a cégtől kapott egyéb támogatást,
lakhatás, utazás?
5. A bírálás során felmerült kérdések megbeszélése
a. Egy KJK –s pályázó környezettanulmánya nem támasztja alá a pályázó
állításait.
i. A szociális bizottság a részletesebb környezettanulmány kérését
javasolta
Budapest, 2017.02.02
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