Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A Kari Tanács
2005. április 15-i ülésének határozatai
A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
(A Kari Tanács ülésének jegyzőkönyve a Dékáni Titkárságon megtekinthető.)
Az egyes napirendi pontok kapcsán a következő határozatok születtek:
I.
A Zárszámadás elnevezésű, 1. napirendi pontban
1.) A Kari Tanács elfogadja a Kar 2004. évi zárszámadást, amely az előterjesztés szöveges
indoklással ellátott – összesítő - táblázatos mellékletét képezi (főösszeg és kiemelt
előirányzatok, mint sarokszámok).
II. A Kar alapításának 10.. évfordulója alkalmából hozott határozatok.
1.) A Kari Tanács egyhangú szavazással elhatározza egy bizottság létrehozását, a Kar
alapításának 10 évfordulója alkalmából megrendezendő ünnepségek és kapcsolódó
megemlékezések megszervezésére és összefogására az alábbi személyek részvételével:
♦
♦
♦
♦
♦

Zlinszky János
Radnay József
Kilényi Géza
Varga Csaba
HÖK képviselete

2.) A Kari Tanács egyhangú szavazattal jóváhagyja a PPKE JÁK Emlékérem alapítására
vonatkozó kari szabályzatot az alábbi módosításokkal:
2. § „A céloknak megfelelő személyek” kifejezés helyére a következő szöveg lép:
„2.§ Az 1. §-ban meghatározott személyekre a dékán tesz javaslatot.”
3. § (2) „A Kar alapításának 10. évfordulója kivételes alkalmából 2005-ben tíz
emlékérem kerül átadásra a Karon végzett munkáért, illetve további kettő a Karért
egyetemi szinten kifejtett tevékenységért, az évfordulóról való megemlékezés
keretében.”
4. § Gipsz lenyomat szerinti méretet írjuk be pontosan: „9 cm átmérőjű.”
4. § Utolsó mondatában a „megnevezés” szó kihúzva, helyébe: „Az évfordulós
Emlékérmeken a fentieken túl a „10 év” felirat is szerepel.” mondat lép.
3.) A Kari Tanács egyhangú szavazással határozza el, hogy a Kar alapításának 10. évfordulója
alkalmából 10 Emlékérem átadására kerül sor.
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4.)
a.) A Kari Tanács írásbeli titkos szavazással határozta el a következő személyek részére az
Emlékérem adományozását:
 Békés Imre,
 Botos Katalin,
 Erdő Péter,
 Fodor György,
 Gáspárdy László,
 Kilényi Géza,
 Péteri Zoltán,
 Radnay József,
 Szabó István,
 Zlinszky János
b.) A Kari Tanács per vota dispersa titkos szavazással a következő határozatot hozza:
A PPKE JÁK Emlékéremre előterjesztettek listájának kiegészítését egyhangúlag jóváhagyta
az alábbi két személlyel kiegészítve:



Jobbágyi Gábor
Varga Csaba.

Dr. Bándi Gyula
dékán
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