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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2008. szeptember 19-i üléséről 

 

 

 

Résztvevők: az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

 

A Bizottság ülésén az alábbi előterjesztéseket tárgyalta meg: 

 

 

1) Javaslat a BME Szervezeti Felépítés és Működési Rend módosítására 

 

Előterjesztő: Dr. Péceli Gábor rektor 

   

 

Szabó Tibor főtitkár úr az előterjesztő képviseletében szóbeli kiegészítésben tájékoztatta a 

Bizottság tagjait az előterjesztésben megfogalmazott főbb javaslatokról, a változtatási 

javaslatok főbb okairól 

 

Ezt követően a Gazdasági Bizottság tagjai megtárgyalták az előterjesztést. A módosítási 

javaslattal kapcsolatosan kérdéseket intéztek az előterjesztő képviselője felé a módosítás 

hatályával, a feladatok végrehajtásával összefüggően a folyamatosság biztosításával, a 

tájékoztatással kapcsolatosan. 

. 

  

A Gazdasági Bizottság jelenlévő tagjai a kérdésekre kapott válaszok, azok megvitatása 

alapján az előterjesztés Szenátus elé kerülését támogatták. 

 

 

2) „K” épület alagsor megerősítése, „D2” ütem indítása 

  

Előterjesztő: Rózsás Péter András gazdasági és műszaki főigazgató 

 

Rózsás Péter főigazgató úr szóbeli kiegészítését követően a Bizottság tagjai megtárgyalták 

az előterjesztést. 

 

A Bizottság tagjai a tárgyalt előterjesztést érintően módosító javaslatot fogadtak el, mely 

az alábbiak szerinti: 

 

 Az előterjesztésből kerüljenek ki a műszaki tartalmat leíró szövegrészek, a 

 Bizottság tagjai e részek figyelmen kívül hagyásával javasolják a Szenátusnak az 

 előterjesztés elfogadását. 
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A Gazdasági Bizottság jelenlévő tagjai a fenti módosító javaslattal az előterjesztés 

Szenátus elé kerülését támogatták, a határozati javaslatot a Szenátusnak elfogadásra 

javasolták. 

 

 

3) Javaslat az Egyetem gyermekjóléti intézménye (óvoda) fenntartói jogának 2008. 

szeptember 1-től történő átadására, valamint a Még TöbB Mesét Alapítvány a 

Műegyetemi Dolgozók és Hallgatók gyermekeiért támogatására  

   

  

Előterjesztő: Rózsás Péter András gazdasági és műszaki főigazgató 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztést megtárgyalták és annak Szenátus elé 

kerülését támogatták. 

 

 

4) Dr. Andor György rektorhelyettes úr a Gazdasági Bizottság véleményét és támogatását 

kérte a Hauszmann Alajos utcai sporttelep szerződését illetően. 

  

 A Gazdasági Bizottság tagjai részére átadott írásos anyag, valamint Rektorhelyettes úr 

 szóbeli kiegészítése alapján a Bizottság jelenlévő tagjai, bizottsági tagként támogatták a 

 Főigazgató álláspontját az alábbiak szerint: 

  

 „ A BME Gazdasági Bizottsága – tekintve a jogszabályok adta lehetőségeket is – azt 

 javasolja a BME vezetőinek, hogy sportlétesítményeinek szabad kapacitásait bérleti 

 szerződés útján, megfelelő ellenérték ellenében hasznosítsa, értékesítse.” 

  

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2008. szeptember 19.  

  Dr. Nagy Zoltánné sk 

a Gazdasági Bizottság titkára 

Jóváhagyom: 

 

 

Dr. Farkas György sk 

egyetemi tanár, tanszékvezető 

a Gazdasági Bizottság  

elnöke 


