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Szavazás kezdete: 2019.11.25. (hetfő) 9:00

Lántzky Anna kérte, hogy a GHK tagjai írásban jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív hallgatói
jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán.
Egységesen mindenki írásban nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal a BME
Gépészmérnöki Karán.
1. 2019/2020. tanév őszi féléves Kari BME ösztöndíj végleges eredményének
elfogadása

Lántzky Anna előterjesztette a 2019/20 őszi félévben kiírt Kari BME ösztöndíj végleges
eredményének és kifizetési listájának módosulását.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2019/20 őszi félévben kiírt Kari BME
ösztöndíj végleges eredményének és kifizetési listájának módosulását?
A GHK 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-135/XVII./2019-2020. számú határozat)
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2. 2019/2020. tanév őszi féléves Sportösztöndíj végleges eredményének elfogadása

Lántzky Anna előterjesztette a 2019/20 őszi félévben kiírt Sportösztöndíj végleges eredményének
és kifizetési listájának módosulását.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2019/20 őszi félévben kiírt Sportösztöndíj
ösztöndíj végleges eredményének és kifizetési listájának módosulását?
A GHK 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-136/XVII./2019-2020. számú határozat)
3. 2019/2020. tanév őszi féléves Közösségi ösztöndíj végleges eredményének
elfogadása

Lántzky Anna előterjesztette a 2019/20 őszi félévben kiírt Közösségi ösztöndíj végleges
eredményének és kifizetési listájának módosulását.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2019/20 őszi félévben kiírt Közösségi
ösztöndíj végleges eredményének és kifizetési listájának módosulását?
A GHK 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-137/XVII./2019-2020. számú határozat)
4. 2019/2020. tanév őszi féléves Közéleti ösztöndíj végleges eredményének elfogadása

Lántzky Anna előterjesztette a 2019/20 őszi félévben Közéleti ösztöndíj végleges eredményének
és kifizetési listájának módosulását.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2019/20 őszi félévben kiírt Közéleti
ösztöndíj végleges eredményének és kifizetési listájának módosulását?
A GHK 10 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-138/XVII./2019-2020. számú határozat)
Szavazás vége: 2019.11.26. (kedd) 9:00
A következő ülés várható időpontja: 2019. november 26. (kedd) 20:10
A következő ülés várható helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József
út 1-17., HK tömb
Kelt: Budapest, 2019. november 26.
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