
 

 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület III. em. 23. 

 Építészmérnöki Kar • Hallgatói Képviselet Telefon: 463-1947 Fax: 463-4314 

 www.epiteszhk.bme.hu E-mail: info@epiteszhk.bme.hu 

Török Lili 

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2017. június 17 – augusztus 1. 

Feladatkör – Juttatás-térítési referens 

 Hallgatói levelek megválaszolása a Rendszeres szociális, Közösségi és Rendezvényszervezői 

ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatban. 

 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. 

 Csatlakozó 2017 juttatási anyagának véleményezése. 

 Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok véleményezése. 

 Közösségi és Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázat első fordulós pályázatainak leszűrése. 

 Közösségi ösztöndíj pályázat Hallgatói csoportok és Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázat első 

fordulós bírálói táblák elkészítése. 

 A Közösségi Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázat első fordulós eredményének hirdetése a 

hallgatói csoportok és a rendezvények főszervezői felé. 

 Egyeztetés az öntevékeny körök vezetőivel és a rendezvények főszervezőivel a Közösségi és a 

Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázat második fordulójával kapcsolatban. Segédkezés a második 

fordulós sablon használatában. 

 A 2016/17 tavaszi féléves Rendszeres szociális pályázatok bedobozolása és elvitele a HSZI-nek. 

 Kollégiumi és Szociális Bizottság felkészítése a bírálói vizsgára.  

 A felkészítő alkalmak előkészítése: próba feladatsorok összeállítása, pórba pályázatok gyűjtése, 

tudásfelmérő játékok készítése. 

 KSZB tudásbázis bővítése kérdésekkel, családmodellekkel, hibalistákkal. 

 Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok hirdetése. 

 Kollégiumi elhelyezés során beszámíttatni kívánt szociális pályázat leadási határidejének hirdetése 

a hallgatók felé. 

 Kollégiumi és Szociális Bizottság munkájának koordinálása. 

 Kollégiumi szociális pontok meghatározása a Kollégiumi és Szociális Bizottság közreműködésével. 

 Kollégiumi közösségi pontok meghatározása a 2016/17 tavaszi féléves közéleti tevékenységeket 

jutalmazó pályázatok alapján. 

 Egyeztetés Horváth Bálinttal a tavaszi féléves Közösségi, Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázattal 

és a Hallgatói Képviselet holdudvarainak jutalmazásával kapcsolatban. 

 Elsőévesek kollégiumi elhelyezéséhez szükséges szociális pályázatok leadásának hirdetése. 
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Egyéb  

 KSZB tanulások 

o KSZB nap (06.20., 06.25., 06.26. 06.30. 07.01.) 

o Próba vizsga nap (06.21., 06.27., 07.02.) 

o Pót próbavizsga nap (06.22.) 

 Részvétel a Közösségi és Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázat első fordulójának bírálásán 

(06.19.) 

 Jegyzet-videotórium pályázathoz tárgyak gyűjtése Komonyi Dániellel és Filep Richárddal. 

 Részvétel az EHK táborban (07.18-07.23.) 

 Közreműködés a Kari Tábor befizetésénél. 

Általános HK-s teendők és bizottságok 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (06.18.) 

 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (06.19.) 

 Külső Szociális Bizottság (06.19.) 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 14,31%. 

A Hallgatói Képviselet 2017.08.29-i ülésén, a 72./2017. sz. határozatával elfogadta az elnökség által a 

közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 51 500Ft. 


