Horváth Bálint
Hallgatói Képviselet
beszámoló
2016. november 5 – 2016. november 24.
Feladatkör – alelnök
 Közreműködés a Képviselet tagjaival való személyes elbeszélgetésekben.
 Iktatás rendezése (2015/16-os ciklus dokumentumainak rendezése, 2016/17-es ciklus iktatási
rendszerének megalkotása).
 Tudásfejlesztő házi feladatok készítése a Képviselet új tagjai számára.
 1., 2., 5. és 6. számú SZMSZ mellékletek véleményezése.
 HK búcsúvacsora megszervezése Komonyi Dániellel.
 4. és 8. számú SZMSZ mellékletek felülvizsgálatának elkészítése.
 HK Tudástár bővítése, tartalmi fejlesztése.
 Hallgatói Képviselet ösztöndíjára vonatkozó javaslat elkészítése Balázs Annával és Komonyi
Dániellel.
Feladatkör segítése – oktatási referens
 Kari Tanulmányi Bizottság Ügyrendjében található külső hivatkozások frissítése.
 ,,Oktatás” menüpont frissítése Gulyás Eszterrel a www.epiteszhk.bme.hu weboldalon.

Feladatkör segítése – juttatás-térítési referens
 ,,Juttatás” menüpont frissítése a www.epiteszhk.bme.hu weboldalon.
 Közreműködés a 11.07-i dokumentáció elkészítésében.
 Kérdések gyűjtése a TJSZ-ből a HK tudásfelmérő zárthelyijeihez.
 Előadás tartása juttatások és pályázatok témakörben a Képviselet új tagjai számára.
 Közreműködés a Kollégiumi és Szociális Bizottság felkészülő ülésein.
 Kollégiumi és Szociális Bizottság csapatépítő alkalmainak összehívása, megszervezése.
 Kisokos készítése a Rendszeres szociális ösztöndíj pályázathoz Filep Richárddal.

Feladatkör segítése – közéleti felelős
 Ötletgyűjtés a rendezvénynaptár frissítéséhez.

Feladatkör segítése – Gödör Klub felelős
 Gödör-projekt hallgatói ötletpályázat ösztöndíjának előkészítése.

 Megbeszélés a Gödör-projekt hallgatói ötletpályázat résztvevőivel a tervezés további
fázisairól

Feladatkör segítése – Iroda felelős
 Egyeztetés Filep Richárddal a hallgatói iroda átrendezésének és felújításának lehetőségeiről.
 Egyeztetés Filep Richárddal a hallgatói iroda használati rendjéről.

Egyéb
 Hallgatói Képviselet üléseiről készült jegyzőkönyvek véleményezése.
 Elnöki megbeszélés (11.16., 11.23.).
 Elnöki megbeszélés az EHK-delegáltakkal (11.24.).

Általános HK-s teendők és bizottságok
 Hallgatói Képviselet rendes ülése (11.07., 11.14., 11.21.)
 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (11.06.)
 Stratégiai Bizottság (11.16.)
 Belső Kollégiumi Bizottság (11.06.)
 Belső Oktatási Bizottság (11.08., 11.22.)
 Belső Juttatási Bizottság (11.15.)
 PR Bizottság (11.11.)

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 10,74%.
A Hallgatói Képviselet 2016.11.27-i ülésén, a 133./2016. sz. határozatával elfogadta az elnökség által
a közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot.
A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 104 200 Ft.

