Beszámoló Egri Gabriella
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2022. március 1. és 2022. március 31. közötti
időszakban végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel
●
●
●
●
●

2022. március 7. - HK ülés részvétel
2022. március 11. - Elektronikus szavazás
2022. március 16. - HK ülés részvétel
2022. március 21. - HK ülés részvétel
2022. március 28. - HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
● 2022. március 9. - Kari Tanács részvétel
Bizottságban végzett tevékenység
Kollégiumi Bizottság:
● Klubvezetői megbeszélésen vettem részt.
● Lányi Györggyel egyeztettem a nyitási módosításukkal kapcsolatban.
● Rendezvénybejelentésekkel foglalkoztam.
● Balatonlelle szállásfoglalási táblázattal kapcsolatban egyeztettem a körvezetőkkel.
● Lányi Györggyel és Zsótér Emesével egyeztettem a Drönk működési megállapodásairól.

Felelősi munkák
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Gazdasági referens:
● Feledi Balázzsal egyztettem a Szakesttel kapcsolatos kérdésekben.
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Kiegészítettem a sporteszköz igénylésről szóló táblázatot.
Elküldtem a Kari napok igényléséhez szükséges adatokat, dokumentumokat.
Egyeztettem Zsótér Emese Vandával MŰHASZ eszközigénylésről.
Egyeztettem Lukács Bálinttal és Pauza Zsuzsannával a sporttelep bérlésével
kapcsolatban.
MŰHASZ eszköziénylések összegyűjtésével foglalkoztam a képviselet tagjaival.
A Szakest költségvetés módosítását készítettem el Feledi Balázzsal.
MŰHASZ munkatársaival és Szabó Tamással egyeztettem a Vásárhelyi Napokkal
kapcsolatban.
Elkészítettem a Szakest beszerzési megrendelőjét.
Kovács Szilviával egyeztettem a Sportnappal kapcsolatban.
Elkészítettem a Kari Sportnap igénylését.
Nyomtatási igényekkel foglalkoztam.
Fizikális beszerzést végeztem a Szakesthez kapcsolódóan.
Mentorgárda pólóinak beszerzésével kapcsolatban egyeztettem.
Megérkezett irodaszer rendelést osztályoztam.
Elkészítettem a Tízpezsgős vetélkedő beszerzési megrendelőjét.
Elkészítettem a Szakest elszámolását.
Kari napok beszerzési megrendelőjének elkészítésével foglalkoztam.
Elkészítettem az Állófogadás igénylőjét.

Egyéb feladatok
● RB utánpótlás pályázatát véleményeztem.
● HK ZH fellebezéséhez néztem át a kérdéseket.
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Ügyeletet vállaltam a HK irodában.
RB ülésen vettem részt.
RB ülésen vettem részt és segítettem a Társas estre történő bepakolásban.
Részt vettem a KHK továbbképző hétvégén.
Egyeztettem a VPK nagyterem festésének lehetőségével kapcsolatban.
Emlékeztetőt korrektúráztam.
RB ülésen vettem részt 03.16.
RB ülésen vettem részt 03.23.
Felkészültem a gazdaság témaköréből előadásomra, melyet az érdeklődők számára
tartottam.
● Részt vettem a GB kitakarításában.
● RB ülésen vettem részt 03.30.

Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Összesített pont: 53,91 pont
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 45.800 Ft
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