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Szöveges Beszámoló: 
 

● Beszerzések: Az egyetem pénzügyi helyzete miatt a Kancellár egy költésstop-ot          
rendelt el az összes részönkormányzatnál, aminek már vége. Ezért is csak egyetlen            
beszerzésre került sor, ami a Földes Retrobuli és Pubquiz volt. 

● Leltár: Felvettem a kapcsolatot a leltárfelelőssel és a tőle elkért lista alapján            
elkezdtem körbejárni a hallgatói irodákat és egyúttal szortírozni is. Ugyan erre az            
utóbbira csak délen került eddig sor. A tárgyalóban összerendeztem az oda pakolt            
dolgokat, de, mivel a belépőkártyám nem ad hozzáférést a raktárakhoz, amíg           
korrigálják, addig nem tudom ezt ott folytatni. 

● Iskolaszövetkezet: Az iskolaszövetkezeti táblázatot elkészítettem és elküldtem       
11.06-án, majd 11.13-án az aláírt jelenléti íveket leadtam. Az őszi szünet miatt egy             
héttel csúszott, de a kifizetés nem fog. 296000 FT-ot adtunk ki októberben és             
novemberben 105600 FT a kifizetésünk. Így az erre szánt költségvetésünkből a           
fennmaradó összeg 40000 FT kerekítve. Új iskolaszövetkezeti ügyintéző lett és arra           
kéri az embereket, ezáltal én is, hogy mindenki a teljes nevével szerepeljen a fizetési              
listán. 

● Gazdasági Bizottsági ülés: November 06-án sor került az EHÖK Gazdasági          
Bizottsági ülésére, Pénzügyeink és Egyebek napirendi pontokkal. Czinege András         
kitért az egyetem és főleg a hallgatói önkormányzatok pénzügyi helyzetére és a            
költségvetés állására. Kifejtette a kerettúllépések okát és említést is tett a következő            
költségvetés tervezés menetére is. 

● Parkolási igénylések: Tisztségbe lépésem után minden hét szerdáján        
továbbítottam a hallgatói parkolási igényléseket az üzemeltetésnek, kivéve a         
szünetben, mivel nem adtak le igénylést. 10.17. , 11.07. , 11.14. , 11.21. és 11.29-én               
került sor az igénylések továbbítására. 

Összefoglaló: Nem volt egy mozgalmas szűk 2 hónap, a beszámolóm hosszából is 
látható. A hallgatói irodák rendbetételét a raktárakkal egyszerre terveztem, hogy minden a 
helyén legyen és az irodák átjárhatók legyenek, de mivel a kártya, amit késve kaptam és így 
se működő képesen akadályozta ezt. Beszerzésekre nem volt se lehetőség, sem pedig 
igény. 
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