Beszámoló Puskely Gergő Pál
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2021. május 1. és 2021. május 31. közötti időszakban
végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel
2021. május 3. - HK ülés részvétel
2021. május 10. - HK ülés részvétel
2021. május 17. - HK ülés részvétel
2021. május 24. - HK ülés részvétel
2021. május 31. - HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
2021. május 19. - Kari Tanács részvétel
Kari Tanulmányi Bizottság:
● Kérvényeket bíráltam hat alkalommal.

Bizottságban végzett tevékenység
Szociális Bizottság:
●
Rendezvényszervező Bizottság:
● Bizottsági ülésen vettem részt május 5-én.
● Dr. Lovas Tamással egyeztettem szakmai gyakorlatos együttműködésről.
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● Bizottsági ülésen vettem részt május 19-én.
● Kari Táborral kapcsolatos egyeztetésen vettem részt.
● Schwendtner Rékával egyeztettem több alkalommal a MISZISZ együttműködésünk
kapcsán.
● Barabás Zoltánnal és Szabó Krisztinával egyeztettem a MISZISZ együttműködés
kapcsán.
Kollégiumi Bizottság:
● Kollégiumi levél szállítással kapcsolatban egyeztettem a különböző illetékes személyekkel
több alkalommal.
● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam több alkalommal.
● KEFIR hír megfogalmazásában vettem részt.
● Védettségi igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésnek jártam utána.
● Körvezetőknek tartottam tájékoztatót a kari napokról.
● Alapháló mérőtáborral kapcsolatos kollégiumi fennakadások orvoslásában segítettem.

Felelősi munkák
Alelnök:
● Zsótér Emese Vandával egyeztettem több alkalommal.
● A képviselet áprilisi értékelését végeztük el az elnökséggel.
● Elnökségi egyeztetésen vettem részt május 3-án.
● ÉMK HK jövőkép felméréssel foglalkoztam.
● Vezetőségi megbeszéléseken vettem részt a hónapban több alkalommal.
● Lelle újraosztó elnöki egyeztetésen vettem részt május 19-én.
● Kari vacsorák összesítésében segítettem.
● Lelleosztás ellenőrzését végeztem el.
● Tudásfelmérések javítását végeztem el.
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Gazdasági referens:
● Költségvetés előkészítésével foglalkoztam a hónapban.
● Kari állófogadás és Mentorhétvége igénylésekkel foglalkoztam.
● Lukács Bálinttal egyeztettem több alkalommal gazdasági kérdésekben.
● Orbán Balázzsal egyeztettem gólyatáborral kapcsolatban.
● Szili Ákossal egyeztettünk a balatonlellei tábor kihasználtságáról.
● Igénylések elkészítésével és korrektúrázásával foglalkoztam.
● Balatonlellei szállások ügyintézésével foglalkoztam állandó jelleggel.
● Orbán Balázzsal és Kovács Szilviával egyeztettem a kari rendezvényeinkkel
kapcsolatosan.

Egyéb feladatok
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hallgatói megkeresésekre válaszoltam.
Előterjesztések átnézésével és véleményezésével foglalkoztam állandó jelleggel.
Emlékeztető véleményezéssel foglalkoztam.
Bátori Boglárkával egyeztettem több alkalommal.
Lestyan Bencével egyeztettem Belső Ellenőrzési Csoporttal kapcsolatban.
Dunai Lászlóval és Rózsa Szabolccsal egyeztettünk kari napok szervezéssel kapcsolatban.
Szili Ákossal és Lestyan Bencével egyeztettünk Belső Ellenőrzési Csoporttal
kapcsolatban.
Belső Ellenőrzési Csoporttal kapcsolatos feladatköri leírást készítettem el.
Karunkat képviseltem a Wings for life jótékonysági futóversenyen.
Egyetemi beszerzési folyamatokról szóló előadáson vettem részt.
Kari Állófogadáson vettem részt.
Rózsa Szabolccsal egyeztettem aktualitásokról.
Belső egyeztetéseken vettem részt több alkalommal.
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Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Összesített pont: 62,35 pont
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 37.700 Ft
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