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Török Lili 

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2017. május 14 – június 16. 

Feladatkör – Juttatás-térítési referens 

 Hallgatói levelek megválaszolása. 

 Hallgatói képviselet és Tanácskozási jogú képviselők ösztöndíj pályázatok dokumentációjának 

elkészítése (Komonyi Dániellel), továbbítása a HSZI-nek.  

 2016/17 tavaszi féléves normatíva táblázat frissítése. 

 Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat hirdetése a hallgatók felé. 

 Nyári időpontok ütemezése Bielik Judittal és Komonyi Dániellel. 

 Közösségi és Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázatok első és második fordulós leadási 

felületének elkészítése, pályázat kiírása és hirdetése a hallgatók felé. 

 Rendezvények főszervezőivel kapcsolattartás, a Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázattal 

kapcsolatos levelek megválaszolása. 

 Kollégiumi és Szociális Bizottság bírálói vizsgára felkészítő alkalmakra való felkészülés. 

 KSZB kérdésgyűjtemény létrehozása. 

 Közösségi és Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázatok második fordulós közösségi pont 

szétosztáshoz sablon tábla elkészítése. 

 Bírálói vizsgasorok összeállításához új kérdések gyűjtése.  

 Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok véleményezése. 

 Egységes igazoláslista kivonat többszöri véleményezése. 

 Szakmai gyakorlati ösztöndíj pályázat igényfelmérő kérdőív hirdetése a hallgatók felé. 

 Év hallgatója díjhoz a 2016/17-es évi tanulmányi eredményekről és közéleti tevékenységek 

jutalmazásáról összesítő táblák elkészítése és javaslattétel a címre. 

 A honlap Juttatási fülének frissítése. 

Feladatkör segítése – Öntevékenyköri felelős  

 Öntevékeny köri gyűlésen való részvétel és beszámoló tartása a Közösségi ösztöndíj pályázatról 

Patai Boglárkával (06.01.). 

Feladatkör segítése – Közéleti felelős 

 Rendezvény Csoport gyűlésen való részvétel és beszámoló tartása a Rendezvényszervezői ösztöndíj 

pályázatról Dóka Antallal (06.02.). 

Egyéb  

 KSZB tanulás - előadás (05.21.) - tesztírások (06.01., 06.14.) – személyes bemutatás (06.02., 06.15.). 

 Konzultáció Komonyi Dániellel (06.09.). 

 A „mi építész karunk” gyűlésén való részvétel (06.01.). 
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 Szociális pályázatokhoz szükséges jogi háttértudás elsajátítására beszélgetés Boros Melindával és 

Vermes Boldizsárral (06.13.). 

 Részvétel a HK napon (06.10). 

 A Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők korrektúrázása. 

 Közreműködés a Kari Tábor befizetésénél. 

 ÉPK HÖK SZMSZ 3. számú mellékletének véleményezése. 

Általános HK-s teendők és bizottságok 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (05.16., 05.22., 06.06.) 

 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (06.05.) 

 Kari Tanács (05.31., 06.07.) 

 Belső Szociális Bizottság (05.22.)  

 Utánpótlás Bizottság (05.17., 06.01.) 

 Stratégiai Bizottság (05.31.) 

 Közéleti és Öntevékeny Köri Bizottság (06.01.) 

 Külső Szociális Bizottsága (05.17., 05.25.,) 

 Jövedelmek beszámításának felülvizsgálata munkacsoport (05.25.) 

 Pontozási munkacsoport (05.28.)  

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 14,38%. 

A Hallgatói Képviselet 2017.06.18-i ülésén, a 68./2017. sz. határozatával elfogadta az elnökség által a 

közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 86 300 Ft. 


