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2017. szeptember 2 - október 1. 

Feladatkör – Juttatás-térítési referens 

 Hallgatói levelek megválaszolása. 

 Hallgatói képviselet és Tanácskozási jogú képviselők ösztöndíj pályázatok dokumentációjának 

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

 Kollégiumi és Szociális Bizottság munkájának koordinálása. 

 Rendszeres szociális pályázatok személyes bemutatásának hirdetése, levezetése  

 HK- közeli Rendszeres Szociális pályázatok továbbítása az EHK-nak  

 Belső Juttatási Bizottságokra való felkészülés, bizottság levezetése.  

 Költségtérítés/Önköltség csökkentés iránti Neptun kérvények leadására emlékeztetők küldése.  

 Szociális alapú költségtérítés/önköltségcsökkentés pályázatok elbírálása.  

 A Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok eredménye ellen felszólaló hallgatók 

helyzetének véleményezése. 

 Normatíva osztása Horváth Bálinttal és Komonyi Dániellel  

 Tanulmányi ösztöndíj meghatározása és kihirdetése, a problémás esetekről pedig egyeztetés a 

HSZI-vel. 

 Egyeztetés a HSZI-vel az őszi pályázatok Adatvédelmi tájékoztató mellékletével kapcsolatban. 

 A Hallgatók az oktatásért és a Kari BME ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatos teendők: 

o pályázatok hirdetése a hallgatók felé, 

o új pályázati adatlapok készítése, 

o új pályázási felület létrehozása, 

o pályázatok elbírálása. 

 Kari BME ösztöndíj pályázatok személyes bemutatásának levezetése. 

 Az elmúlt két féléves szakmai pályázatokon ösztöndíjat nyert emberek listájának összegyűjtése az 

egyetemi évkönyvbe. 

Egyéb  

 Segítség a Gépészkari Hallgatói Képviselettel közös vacsora előkészületeiben. 

 Részvétel a Tisztújító Fórumon. 

 Az SZMSZ módosító javaslatának és mellékleteinek véleményezése. 

 A Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők véleményezése. 

 Hallgatói Csoportok ügyrendjének véleményezése. 

 Gólyaoktatás tartása juttatás-térítési témában (09.13.) 

Általános HK-s teendők és bizottságok 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (09.04., 09.11., 09.18., 09.25.) 



 

 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (09.17., 09.24.) 

 Kari Tanács (09.28.) 

 Külső Szociális Bizottság (09.18., 09.26.) 

 Belső Juttatási Bizottság (09.12., 09.15. ) 

 Belső Oktatási Bizottság (09.14., 09.26.) 

 Belső Kollégiumi Bizottság (09.20.) 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 12,85%. 

A Hallgatói Képviselet 2017. 10. 16-i ülésén, a 106./2017. sz. határozatával elfogadta az elnökség által a 

közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 90 600Ft. 


