Beszámoló Szabó Krisztina
Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2018. november 1. és 2018. november 30.
közötti időszakban végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel
2018. november 5. - HK ülés részvétel
2018. november 7. - Elektronikus szavazás részvétel
2018. november 12. - HK ülés részvétel
2018. november 19. - HK ülés részvétel
2018. november 26. - HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Kollégiumi Bizottság (vezető)
















Beköltöző hallgatók állandó belépőkártyával kapcsolatos megkeresések megválaszolása
Megrongálódott/ elhagyott állandó belépőkártyákkal kapcsolatos hallgatói megkeresések
megválaszolása.
Egyeztetés Benke Ádámmal a belépőkártyarendszerről.
VPK nagyteremfoglalásokról való egyeztetés az igénylőkkel.
Elektronikus rendezvénybejelentő oldal kezelése.
VPK nagyterem naptár kezelése.
K370 naptár kezelése.
A bizottságtagok munkájának értékelése az előző időszakra vonatkozóan.
Egyeztetés a GHK kollégiumi referensével és a Kollégiumok Igazgatósággal új
gépészmérnök hallgató beköltözéséről.
A 2017/18-as évi ÉMK HK tisztújító fórumon résztvevő hallgatók névsorának továbbítása
S. Nagy Rolandnak.
Kollégiumi Bizottság ülés tartása a kollégiumi házirend aktualizálásáról.
Az aktuális házirend átnézése, véleményezése a bizottság tagjai számára a bizottsági ülés
előtt.
Beugró összeállítása a Térítési és Juttatási szabályzat kollégiumot érintő részeiből és az 1.
sz. mellékletéből a bizottsági ülésre.
A 2018/19 őszi félévre vonatkozó Kollégiumi Felvételi Szabályzat elküldése Kovács
Klementinának.
A bizottság tagjaival véleményezett házirend megküldése Kántor Tamásnak.
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A HK által használt kollégiumi helyiségek listájának elküldése Pekár Zoltánnak.
Folyamatos kapcsolattartás a Kollégiumok Igazgatósággal és a gondnoksággal a be-és
kiköltöző hallgatókról.
Folyamatos kapcsolattartás a kollégium portásaival az aktuális dolgokról, felmerülő
problémákról.
Hallgatói megkeresés megválaszolása, a gondnokság felkeresése a mosókonyhák
használatával kapcsolatban.
Hallgatók figyelmének felhívása a Kollégiumi Bentlakási Megállapodás aláírásáról.
Hallgatók figyelmének felhívása a Budafoki út döntés-előkészítő tanulmányterv problémafeltáró kérdőív kitöltésére.
Kollégiumi Bizottság ülés tartása a Kollégiumi Felvételi Szabályzat aktualizálásáról.
A KFSZ és a hozzá tartozó pályázati kiírás véleményezése, előkészítése a bizottság tagjainak
a bizottsági ülés előtt.
A bizottság tagjaival véleményezett anyagok előterjesztése a HK további tagjainak.
A HK által elfogadott anyagok elküldése Gődér Nikolettának (EHK kollégiumi referens).
A dokumentumok javítása után újbóli elküldésük az EHK-nak és a Kollégiumok
Igazgatóságnak elfogadásra.
VPKLakók csoport kezelése.
Egyeztetés az illetékesekkel az üresen maradt férőhelyeinkről.
FIR mosókonyha menüpontról való egyeztetés Gődér Nikolettával.

Rendezvényszervező Bizottság (tag)











Egyeztetés Orbán Balázzsal a Szakmai Hét kirándulására rendelt buszról.
Plusz példányok bevitele Orbán Balázsnak a Gólyatábori szerződésekről.
A Szakmai Hétről még hátramaradt szerződések bevitele Orbán Balázsnak.
Részt vettem egy bizottsági ülésen.
Többszöri egyeztetés Kóródi Eszterrel a bizottság utánpótlásáról és munkájáról.
A Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék meghívása a TDK főpróbára.
A TDK főpróba népszerűsítésében való részvétel.
Többszöri egyeztetés Kóródi Eszterrel az új logóról, vázlattervek készítése.
Személyes adatok megadása, elérhetőségek frissítése.
Egyeztetés Kóródi Eszterrel a bizottságtagok pontozásáról.

Egyéb felelősi munkák
Öntevékeny köri felelős
 Egyeztetés Krizsán Tündével (VVS körvezető) a HK ülésen való részvételéről.
 Kibővített Kollégiumi Bizottság ülés tartása az öntevékeny köreink körvezetőinek a
közösségi ösztöndíjról, az utánpótlás kérdőívről és a havi beszámolókról Puskely Gergővel
és S. Nagy Rolanddal.
 Az öntevékeny körök havi beszámolóinak átolvasása, feltöltése a csapatmeghajtóra.
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Kibővített Kollégiumi Bizottság ülés tartása az öntevékeny köreink körvezetőinek a
közösségi ösztöndíjról, köri támogatásról, aktuális pályázatokról, a Vásárhelyi Hang-és
Fénykör helyzetéről és egyéb felmerülő kérdésekről.
Körvezetői levelezőlista aktualizálása
A körvezetők elérhetőségeit tartalmazó táblázat aktualizálása
Csapatmeghajtó elkészítése az öntevékeny körökről
Egyeztetés Horváth Richárddal (Oranzs körvezető) a HK ülésen való részvételéről.
Egyeztetés Lányi Györggyel (Drönk körvezető) a HK ülésen való részévteléről.
Egyeztetés Balassa Péterrel a VPK nagyterem bulik közötti használatáról.
Egyeztetés Balassa Péterrel és a bevételes körök vezetőivel a havi nyitásaikról.

Egyéb feladatok












Gólyatábor szervezők munkájának jutalmazására javaslat készítés.
Gólyatábor szervezők munkájáról szóló értékelő megbeszélésen való részvétel.
Hallgatói megkeresések megválaszolása az aktuális pályázatokról.
Egyetemi nyílt napon való részvétel.
Gólyatábor értékelő megbeszélésen való részvétel.
Emlékeztető elkészítése a 10.05.-i és a 11.05-i ülésekről.
A levelezőlistára érkező dudlik töltése (HK csapatépítés, KHK csapatépítés)
Aktuális pályázatok átvétele a pályázó hallgatókról, postaláda többszöri átnézése.
Emlékeztetők véleményezése.
A levelezőlistára érkező egyéb anyagok véleményezése.
Egyéb, nem a posztjaimhoz köthető hallgatói megkeresések véleményezése.

Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:



Jelenlét pont: 5 pont
Munka pont: 92 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 35 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 43 pont



Összesített pont: 97 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 63 050 Ft
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