4. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSÉNEK ÜGYRENDJE
1. §
Általános szabályok
(1)

(2)

(3)
(4)

Jelen Ügyrend célja, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet (továbbiakban: EHK) és a Kari
Hallgatói Képviseletek (továbbiakban: KHK) számára az önkormányzati célokkal
összefüggésben végzett tevékenységekről való beszámolás módjával kapcsolatban
iránymutatást adjon, e tevékenységek esetleges jutalmazásával kapcsolatban keretet és
feltételeket szabjon meg, valamint a Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: HÖK) bármely
tagja számára ezekbe betekintést biztosítson.
Jelen Ügyrend rendelkezik az önkormányzati célokkal összefüggésben végzett
tevékenységekről való beszámolásról, valamint ennek értékeléséről a HÖK képviselőire,
valamint tisztségviselőire vonatkozóan.
A HÖK képviselőire, tisztségviselőire vonatkozó vegyes rendelkezések a BME Térítési és
Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 32/A. §-ban találhatóak.
A TJSZ 11/B. § rendelkezik a Hallgatói és Doktorandusz Képviseletek ösztöndíjának
részleteiről.
2. §
Az egyetemi hallgatói képviseleti tevékenységek értékelése

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

Az EHK tagjai minden hónap második keddjével bezárólag beszámolót írnak, amely az
ösztöndíj pályázat alapját képezi, ezeket az EHK a honlapján nyilvánosságra hozza.
Az Egyetemi Hallgatói Képviseletben végzett tevékenység alapján megítélt, az értékelt
időszakban mandátummal rendelkező EHK tagjai által beadott pályázat alapján elnyerhető
juttatás (jutalmazás).
Az EHK tagok munkájának értékelése a leadott beszámolók és a rendszeres személyes
megbeszélések alapján, egy előre rögzített, kihirdetett és az Egyetemi Hallgatói Képviselettel,
valamint a Kari Hallgatói Képviseletekkel ismertetett pontrendszer alapján történik, mely
pontrendszert, valamint az egy pontra járó összeget az EHK elnöke határozza meg az elnöki
ciklusa elején.
Jutalmazás nem folyósítható, ha a beszámoló az EHK levelezőlistáján és az EHK honlapján
nincs közzétéve a pályázatban megadott határidőig.
Az EHK ösztöndíjára beérkezett pályázatok eredményét összeg szerint, az EHK a beszámoló
tartalmi elemei között szerepelteti, melyet, az EHK, a döntést követő 5 munkanapon belül
honlapján nyilvánosságra hozza.
Nem jár pont EHK ülésről, Szenátusi, Szenátusi bizottsági, Egyetemi bizottsági ülésekről való
távolmaradás, valamint referensi, felelősi feladatkör és egyéb vállalt feladat hiányos elvégzése
esetén.
Pontlevonás jár a beszámoló határidőn túli beküldéséért, EHK ülésről, Szenátusi, Szenátusi
bizottsági, Egyetemi bizottsági ülésekről való igazolatlan távolmaradásért, a kötelező feladatok
el nem végzéséért.
A jutalmazásról az EHK tagjai értesítést kapnak, melyben kiküldésre kerül

a képviselők névsora a pontok szerinti csökkenő sorrendben (kivéve az elnök,
alelnök(ök)),
b)
az adott EHK tag részletezett pontszáma és az EHK összes teljesítményéből rá eső
teljesítmény aránya (kivéve az elnök, alelnök(ök) és HÖOK-ban végzett munka),
c)
szöveges értékelés az adott időszakban nyújtott teljesítményről, továbbá
d)
a jutalmazás összege.
A Kari Hallgatói Képviseletek elnökeinek kiküldésre kerül az EHK tagok névsora a pontok
szerinti csökkenő sorrendben (kivéve az elnök, alelnök(ök)).
a)

(9)

3. §
A kari hallgatói képviseleti tevékenységek értékelése
(1)

(2)
(3)
(4)

A Kari Hallgatói Képviseletek tagjai a kifizetési időpontokhoz igazodva rendszeresen
beszámolót írnak, amely a pályázat alapját képzi, ezeket a saját honlapjukon nyilvánosságra
hozzák.
A Kari Hallgatói Képviseletekben végzett tevékenység alapján megítélt, az értékelt időszakban
a KHK tagjai által beadott pályázat alapján elnyerhető juttatás.
Jutalmazás nem folyósítható, ha a beszámoló a KHK honlapján nincs közzétéve a pályázatban
megadott határidőig.
A Kari Hallgatói Képviseletek ösztöndíjára beérkezett pályázatok eredményét összeg szerint, a
kiíró képviselet a beszámoló tartalmi elemei között szerepelteti, melyet a kiíró KHK a
pályázatban meghatározott határidőn belül honlapján nyilvánosságra hozza.
4. §
Kiegészítő és záró rendelkezések

(1)

Jelen melléklet az elfogadása napján lép hatályba.

