Tájékoztató
SZTE Mérnöki Kar Tanácsa 2016. december 13-án, 15.00 órakor megtartotta, a 2016/2017
tanév sorrendben a 4., ezen belül az 1. rendkívüli ülését.
A Tanácsülésen a 15 szavazati jogú tanácstag közül a határozatképesség megállapításakor 12
fő volt jelen, egy tanácstag az 1. napirendi pont tárgyalása közben érkezett.

A Tanács az alábbi előterjesztéseket tárgyalta:
1. A 2017/18. tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatók tekintetében a
11/2016/17. (XI.08.) KT sz. határozattal elfogadott képzési önköltségek
mértékének módosítása a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének
finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 02.) kormányrendelet alapján
Írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Panyor Ágota oktatási dékán-helyettes
Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán

2. Egyebek

A Tanács az alábbi határozatokat hozta:
HATÁROZATOK
Mérnöki Kar Tanácsának 18/2016/2017 (XII.13.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadta a 2016. december 13-i ülés napirendjét.
Mérnöki Kar Tanácsának 19/2016/2017 (XII.13.) KT. sz. határozata
A Kari Tanács az elnök javaslatára 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag
támogatta, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet Solticzky József tudományos munkatárs és
Deák Ferenc hallgató átolvasás után kézjegyével hitelesítse.
Mérnöki Kar Tanácsának 20/2016/2017 (XII.13.) KT. sz. határozata
1. A Mérnöki Kar Tanácsa az előterjesztést és annak szóbeli kiegészítését megtárgyalva 12
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a 2017/18.
tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatók tekintetében 2016. november 8-án
elfogadott 11/2016/17. (XI.08.) KT számú, a képzési önköltségek mértékéről szóló
határozat módosítását a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról
szóló 389/2016. (XII. 02.) kormányrendelet 1. sz. mellékletében meghatározott
keretösszegek alapján.
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Egyebek:
Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán tájékoztatta a Kari Tanács tagjait, hogy az EFOP
4.2.1. pályázatban infrastruktúra fejlesztésre csak az egészségügyi területen lesz lehetőség,
tehát a jelenlegi információink szerint műszaki és agrárképzési terület kimarad a fejlesztésből.
A Dékáni Kollégiumon kapott tájékoztatás alapján elmondta, hogy annak a dolgozói rétegnek,
akik tavaly is részesültek Erzsébet utalványban, az idén is lesz Karácsony előtt ilyen juttatás.
Dékán úr felhívta továbbá a kollégák figyelmét, hogy a decemberi fizetés a Magyar
Államkincstár tájékoztatása alapján a korábbi évek gyakorlatával ellentétben, csak 2017.
január 5-én kerül kifizetésre.
A szénszünet előtti utolsó munkanapon, 2016. december 23-án 12.00 óráig tart a munkaidő.
Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán a tanácsülést bezárta.
Kalmárné Tóth Gabriella s.k.
hivatalvezető
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