Beszámoló Egri Gabriella
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2021. november 1. és 2021. november 15. közötti
időszakban végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel
●
●
●
●

2021. november 2. - HK ülés részvétel
2021. november 8. - Elektronikus szavazás részvétel
2021. november 9. - Elektronikus szavazás részvétel
2021. november 15. - HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Kollégiumi Bizottság:
● Körök határidős tábláját töltöttem ki.
● A WhiteFüllel egyeztettem nagytermes nyitásukkal kapcsolatban.
● Frissítési javaslatokat fogalmaztam meg a KFSZ-hez kapcsolódóan.

Felelősi munkák
Gazdasági referens:
● Nyomtatási igényekkel foglalkoztam.
● Irodaszer beszerzéssel foglalkoztam.
● Az Építőmérnöki bál beszerzési megrendelőjének elkészítésével foglalkoztam.
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Részt vettem a klubalrendszer megbeszélésen a MŰHASZ-szal és a buli körök vezetőivel.
Egyeztettem a Drönk tagjaival a MŰHASZon keresztüli fizetésükkel kapcsolatban.
PR termékek igényléséhez szükséges műszaki leírás elkészítésével foglalkoztam.
Az Építőmérnöki bál költségvetésével kapcsolatban egyeztettem Csete Balázzsal.
Az Építőmérnöki bállal kapcsolatban egyeztettem Kovács Szilviával.
Elkészítettem a Tökfaragó verseny elszámoló tábláját.
Egyeztettem Puskely Gergő Pállal gazdasági kérdésekben.
KGB ülésen vettem részt.
Elkészítettem az Építőmérnöki bál megvalósult költségvetését.
Sportnomatíva felhasználásával foglalkoztam.
Az Építőmérnöki bál elszámoló táblájának elkészítésével foglalkoztam.

Egyéb feladatok
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Kari újságot korrektúráztam.
Stratégiai bizottsági ülésen vettem részt 2021. november 3-án.
Emlékeztetőt korrektúráztam.
Szerdánként és csütörtökönként ügyeletet vállaltam a HK irodában.
Diplomaátadó ünnepségen vettem részt és annak előkészületeiben segédkeztem.
Személyes teljesítményértékelésen vettem részt.
Részt vettem az iroda kifestésében a pénteki napon.
Részt vettem a beosztásomnak megfelelően az iroda kitakarításában.
Az Építőmérnöki bált követően a Mentorgárda által visszaszolgáltatott eszközeinket,
illetve a GB-t rendbe tettem Szabó Dániellel.
● Szűcs Angelikával közösen jövőbeli Hallgatói Képviselővel egyeztettem.

Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
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● Összesített pont: 38,68 pont
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 32.900 Ft
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