,,Salesianum” Don Bosco Keresztény Szakkollégium
Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának, Kollégiumi Tanácsának
Szervezeti és Működési Szabályzata
I. Általános rendelkezések
1.

Az Önkormányzat neve: ,,Salesianum” Don Bosco Keresztény Szakkollégium
Kollégiumi (továbbiakban: Kollégium) Hallgatói Önkormányzata, Kollégiumi
Tanácsa rövidítése: KT, székhelye: Budapest III., Bécsi út 173.

2.

A Kollégium Szervezeti és Működési szabályzatának 2.2. pontja rögzíti a KT-re
vonatkozó általános rendelkezéseket, a mindenkori KT ehhez köteles magát tartani.

3.1. A Kollégium SZMSZ 2.2.3. értelmében a KT elfogadja és módosíthatja a Szerveztei
és Működési Szabályzatát. A KT SZMSZ nem mondhat ellent a kollégiumi SZMSZnek.
3.2. Jelen SZMSZ elfogadásához a KT Közgyűlés 2/3-os támogatása szükséges.
3.3. A KT SZMSZ módosítására a KT, vagy a KT, a tagok 2/3-os támogatása mellett
tehet javaslatot. A módosításhoz a Közgyűlés 2/3-os támogatása szükséges.
4.

Az Önkormányzat a Kollégium tagjainak érdekképviseletét és érdekvédelmét látja el,
gyakorolja a Kollégium szabályzataiban ráruházott döntési, egyetértési, javaslattételi,
véleményezési és ellenőrző jogköröket, ezen kívül az Önkormányzat céljaival
összeegyeztethető egyéb tevékenységeket folytat.

5.

Az Önkormányzat célja
a) ellátni a Kollégium tagjainak érdekképviseletét és érdekvédelmét valamennyi
hallgatókat érintő kérdésben és minden illetékes fórumon,
b) intézni és segíteni a kollégisták Kollégiummal kapcsolatos ügyeit,
c) hozzájárulni a Kollégium szakmai célkitűzéseinek megvalósításához,
d) támogatni a kollégisták szakmai és közösségi tevékenységét,
e) folyamatosan tájékoztatni a kollégistákat az Önkormányzat tevékenységéről és a
Kollégium életével kapcsolatos kérdésekről.

6.

Az Önkormányzat tevékenységét a Közgyűlés és a választott Képviselő Testület
(továbbiakban KT) irányítja és ellenőrzi.

7.1. A KT a közös költségek fedezésére jogosult a mindenkori kollégiumdíj 5%-át nem
meghaladó összeget a kollégistáktól beszedni.
7.2. A közös pénzt a beszedéssel megbízott kollégistával együttműködve a KT kezeli. A
KT tagjai közül köteles egy ezért felelős tagot kijelölni. A költségekről köteles
elszámolást vezetni.
7.3. Az KT nem nyereségérdekelt szervezet. Bevételeit az I. fejezet 5. pontjában
megfogalmazott célokra fordítja.

II. A Közgyűlés
1.

Az Önkormányzat legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés.

2.

A Közgyűlésnek tagja az Önkormányzat valamennyi tagja, azaz az SZMSZ 2.2.1.
pontja szerint minden bentlakó hallgató. A Közgyűlés teljes körű döntéshozatali
joggal rendelkezik és minden alsóbb szintű döntést felülbírálhat.

3.

A Közgyűlés ülései nyilvánosak, arra meg kell hívni a Kollégium igazgatóját,
valamint a tervezett kérdésekben érintetteket.

4.

A Közgyűlés kizárólagos joga
a) az Önkormányzat Alapszabályának elfogadása és módosítása,
b) a KT tagjainak megválasztása,
c) döntéshozatal minden olyan ügyben, melyet a fenntartó, a kollégiumvezető vagy a
kollégiumi szabályzat a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

5.

A Közgyűlés joga
a) (SZMSZ 2.1.2.) a Kollégium szervezeti és működési szabályzatának
véleményezése illetve jóváhagyása;
b) (SZMSZ 2.2.2.) a Kollégium igazgatójának kinevezését és felmentését
véleményezni,
c) A Közgyűlés és a KT, saját tagjaiból, az egyes feladatok ellátására állandó vagy
ideiglenes felelőst, vagy felelősöket nevezhet ki. A feladat elvégzését ezután a KT
tagjai, vagy a Közgyűlés által javasolt más megbízott ellenőrzi.

6.

A Közgyűlést a KT hívja össze. A Közgyűlés ülését 10 napon belül össze kell hívni,
ha azt a Kollégium igazgatója, valamint ha a KT tagok legalább 1/3-a kezdeményezi.

7.

A Közgyűlés helyét, idejét legalább egy héttel, előzetes napirendjét legalább három
nappal az összehívást megelőzően mindenki számára elérhető helyen közölni kell a
tagokkal és a meghívottakkal.

8.

A Közgyűlés napirendi pontjaira bármely KT tag tehet javaslatot valamelyik
képviselőnél.

9.

A vitás kérdésekről a KT köteles szavazást kezdeményezni a Közgyűlésen.

10. A Közgyűlés határozatai minden kollégistára (bentlakó, külső vagy ideiglenes tagok)
nézve kötelezőek, beleértve a KT tagjait is.
11. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok legalább fele jelen van. Határozatképtelen
ülés esetén a Közgyűlés újabb ülését változatlan napirenddel 10 napon belül össze
kell hívni. Ha a megismételt ülés határozatképtelen, a Közgyűlés újbóli
összehívásáról a KT dönthet.

12. A Közgyűlés a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Kivételt
képeznek ez alól azok a kérdések, melyekben a Kollégium SZMSZ vagy jelen
szabályzat 2/3-os többséget ír elő.
Egyszerű szótöbbséget az jelent, ha az 'igen' szavazatok aránya meghaladja a
szavazatok 50%-át. Minősített többség esetén az 'igen' szavazatok aránya el kell,
hogy érje az összes szavazatok számának kétharmadát.
13. Titkos szavazásra kerül sor
– valamennyi személyi kérdésben
– ha azt a Közgyűlés legalább három tagja kéri.
14. A Közgyűlést a KT vezeti, emellett egy jegyzőkönyvvezetőt bíz meg. A
jegyzőkönyv tartalmazza a Közgyűlés lefolyásának lényegesebb mozzanatait, a
napirendi pontokkal és az indítványokkal kapcsolatos határozatokat, és a szavazások
eredményét. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a KT elnöke aláírásával
hitelesíti.
15. A Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyvet az ülést követő öt napon belül a
kollégisták számára közzé kell tenni.
16. A Közgyűlés valamennyi tagját indítványozási, véleménynyilvánítási, javaslattételi
és szavazati jog illeti meg. A Közgyűlés minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

III. A Képviselő Testület
1.

A Közgyűlés két ülése között az Önkormányzat irányítója a Képviselő Testület. Ezen
időszakban gyakorolhatja a Közgyűlés azon jogosítványait, melyeket jelen
szabályzat nem sorol a Közgyűlés kizárólagos jogai közé.

2.

A KT 5 választott tagból áll.

3.

A KT feladata:
a) kidolgozni és a Közgyűlés elé terjeszteni az Önkormányzat szabályzatainak
tervezetét;
b) előkészíteni a Közgyűlés üléseit és végrehajtani azok határozatait;
c) ellenőrizni a szervezeti és működési szabályzat, jelen szabályzat, a házirend,
valamint a Közgyűlés határozatainak betartását;
d) a Kollégium igazgatójával és a kollégiumi tanárokkal együttműködve tervezi,
szervezi és ellenőrzi a Kollégiumban folyó tanulmányi, kulturális és
sporttevékenységet;
e) tagjai közül kijelöl egy pénzügyekért felelős tagot, aki a KT költségvetését
felügyeli
f) tagjai közül kijelöli a fegyelmi bizottság kollégista képviselőit,
g) tagjai közül kiválasztja a felvételi bizottságba delegált képviselőt,
h) felelős az Önkormányzat választásainak lebonyolításáért,

4.

A KT üléseit szükség szerint, de legalább havonta tartja.

5.

A KT ülései nem nyilvánosak, azonban a megvitatott kérdésekről és a meghozott
döntésekről a KT tagjait tájékoztatni kell.

6.

A KT határozathozatalához a KT tagok egyszerű többségének támogatása szükséges,
az ülésen jelen lévő tagok számától függetlenül.

7.

Ha a KT valamely tagja nem tud részt venni a következő ülésen, akkor ezt két nappal
az ülés előtt jelezni köteles. Ennek fényében a KT dönthet az ülés nem több, mint
egy héttel való elhalasztásáról.

8.

Amennyiben azt a napirend indokolja, a KT ülésén külső meghívottak is részt
vehetnek, tanácskozási joggal.

9.1. A KT saját tagjai közül elnököt választ.
9.2. A KT elnöke két évnél tovább nem töltheti be posztját
10. Az elnök feladata elsősorban az Önkormányzat képviselete, az Önkormányzat
testületeinek irányítása és az Önkormányzat napi feladatainak intézése a Közgyűlés
és a KT határozatai alapján.

11. Az elnök
a) irányítja az Önkormányzat tevékenységét és összehangolja az egyes
tisztségviselők és testületek működését,
b) képviseli az Önkormányzatot kollégiumi, kari, egyetemi, országos valamint
nemzetközi fórumokon és testületekben,
c) előkészíti és vezeti a KT üléseit,
d) akadályoztatása esetén írásban adott megbízás útján a KT tagjai közül helyettest
jelöl ki, és erről tájékoztatja a KT-t. A helyettes ezen időtartam alatt teljes elnöki
jogkörrel és feladatkörrel bír.
12. Az KT elnöke köteles
– munkájáról igény esetén beszámolni a KT-nek és a Közgyűlésnek
– mandátuma megszűntekor (új választás, a mandátum lejárta, vagy lemondás
esetén) a lezárt és függő ügyeket, a tevékenységhez szükséges információkat és az
azzal kapcsolatos összes iratot rendben átadni, valamint az ügymenet
folyamatosságának biztosítása érdekében az új tisztségviselőkkel együttműködni.
13. A KT valamely tagját a többi képviselő egyetértése mellett lemondathatja. Ekkor
helyére a választási szabályoknak megfelelően új tagot választ a Közgyűlés.

V. A választások
1.

A KT tagjait a Közgyűlés a KT tagjai közül a tavaszi félév első Közgyűlésén
választja. A KT tag mandátuma a következő választásig, visszahívásig vagy
lemondásig, illetve a kollégiumi tagság megszűnéséig tart.

2.

A választást a KT által megbízott KT tag vezeti, jelen szabályzatnak megfelelően.

3.

A választás megkezdésekor a Közgyűlés tagjai közül három fõs Szavazatszámláló
Bizottságot választ, amely begyűjti és kiértékeli a szavazólapokat, és a Közgyűléssel
ismerteti a választás eredményét. Természetesen a Bizottság tagjai is részt vesznek a
szavazáson.

4.

Minden KT tag jelölt, ha a jelöltségét a szavazás megkezdéséig nem mondja vissza a
Közgyűlés előtt, vagy valamely KT tagnál, vagy írásban, a Közgyűlésnek címezve.
A választást vezetőnek felelőssége, hogy a szavazás megkezdéséig világos legyen
minden jelenlevő számára a lehetséges jelöltek névsora.

5.

A KT választása titkos szavazással, szavazólapon történik. Érvényes szavazatot csak
a jelöltekre lehet leadni. Egy szavazólapon pontosan annyi különböző jelöltet kell
megjelölni, ahány tag még hiányzik a KT-ből. Minden szavazat 1-1 pontot jelent az
adott jelöltnek. Az ezeknek a feltételeknek nem megfelelő szavazatok érvénytelenek.

6.

A kiértékelés során az egyes jelöltek által elért pontok összegződnek. A KT-be az öt
(illetve további fordulókban a még megválasztandó képviselők számának megfelelő)
legtöbb szavazatot elért jelölt közül az kerül be, aki megszerezte az érvényes
szavazatok legalább 50%-át + 1 szavazatot. Amennyiben nem sikerült megválasztani
mind az öt képviselőt, újabb forduló következik. A megválasztott képviselők,
valamint a két legkevesebb szavazatot (lehet 0 is) szerzett jelöltek – kivéve, ha a
jelöltek száma ezáltal a megválasztandók száma + 1 jelölt alá csökkenne, ez esetben
csak a legkevesebb szavazatot szerzett jelöltek – lekerülnek a jelöltek listájáról. A
szavazás addig folytatódik, amíg a teljes KT megválasztásra nem kerül. A
megválasztott jelölt köteles elfogadni a képviselőséget. A szabályok értelmében
távollétében is megválasztható valamely jelölt.

7.

Az elnököt a KT választja meg saját tagjai közül.

8.

Ha a KT valamely tagja lemond, vagy lemondatják KT tagságáról, a KT a helyére
jelöltet állíthat, akinek képviselőségét a Közgyűlés egyszerű többséggel hagyhatja
jóvá. Amennyiben ez nem történik meg, a soron következő Közgyűlésen kell a
választási rendszernek megfelelően új képviselőt választani a helyére. A lemondott
tag lemondását köteles a Közgyűlés előtt szóban, vagy valamilyen nyilvános
fórumon írásban indokolni.

9.

A KT kollektív leváltása a Közgyűlés 2/3-os támogatásával lehetséges, ez esetben
azonnal új testületet kell választani.

