2016. DECEMBER ÉS 2017. JANUÁRI BESZÁMOLÓ
Szentpéteri Eszter, gazdasági ügyekért felelős alelnök

DECEMBER

2016. december 6. (Kedd)
December 6-án Czabán Samu elnökkel tárgyaltunk a TTK HÖK Alapítvány kuratóriumi elnökével,
Béni Kornéllal, illetve a TTK HÖK elnökével, Hoksza Zsolttal. A tárgyalás alapvető célja egy
hatékony együttműködés létrehozatala volt az ÁJK HÖK és a TTK HÖK Alapítvány között a
rendezvényszervezés gazdaságosságának és átláthatóságának érdekében. Nagy örömünkre a
megbeszélés sikeres volt, így a tavaszi szemeszterben az Alapítvány segítségével fognak
megrendezésre kerülni az ÁJK rendezvényei. Béni Kornél kuratóriumi elnök már meg is kezdte az
összehangolt munkát Kemény Alex rendezvényekért felelős alelnökkel.

2016. december 13. (Kedd)
December 13-án az ÁJK HÖK elnökségével részt vettünk a Kari Tanács karácsonyi ünnepségén.

JANUÁR

2017. január 13. (Péntek)
A 2017. január 13-án tartott EHÖK Gazdasági bizottsági ülésen nem tudtam részt venni, így az
általam adott meghatalmazással helyettesem, Tran Ádám képviselte az ÁJK kari önkormányzatát. Az
ülés témája alapvetően az Iskolaszövetkezet működésével kapcsolatos problémák voltak.

2017. január 27. (Péntek)
Részt vettem a január 27-én megrendezett kari nyílt napon, ahol az ÁJK HÖK standnál fogadtuk a
felmerülő kérdéseket jogász, illetőleg politológia szak iránt érdeklődőktől.

2017. január 31. (Kedd)
A január 31-én részt vettem a Kari Tanácson, ahol elfogadásra került a tavaszi szemeszter ügyrendje,
illetőleg személyi ügyekben születtek döntések.

EGYÉB

ISKOLASZÖVETKEZET
-

elkészítettem a decemberi iskolaszövetkezeti utalási listát
ez az összeg azonban még jelenleg sem került kiutalásra az értintett személyeknek tekintettel
arra, hogy az iskolaszövetkezeti utalások céljából lekötött keret kimerült
az utalások várhatóan márciusban fognak megtörténni
januári utalási lista a fent megnevezett okra tekintettel nem került leadásra

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁSOK
Leadásra kerültek:
-

-

a 2016. november 17-én megrendezésre került ELTE ÁJK Gólyabál előadóinak fellépéséről
szóló teljesítési igazolás
o a fellépőket a HÖOK (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája)
biztosította
a 2016. november 17-én megrendezésre került ELTE ÁJK Gólyabál terembérlésének
igazolása (Experidance ház; 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.)
az 1000 példányszámban elkészült Orientációs füzet teljesítési igazolása, amelyeket karunk az
Educatio Kiállításon, illetőleg a kari nyílt napon használt fel (Komáromi nyomda)

Munkámért 40.000 forint díjazásban részesültem december, illetőleg január hónapban is.

Kérem a tisztelt Küldöttgyűlést a beszámoló elfogadására!

Budapest, 2017. február 3.
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Gazdasági ügyekért felelős alelnök

