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BEMUTATKOZÁS
Papp Tamás vagyok, elsőéves Földtudományi alapszakos hallgató. 1996.
augusztus 31-én születtem. Általános iskolába szülővárosomba, Tiszaújvárosba
jártam, majd középiskolai éveimet Debrecenben töltöttem, ahol az Ady Endre
Gimnázium két tanítási nyelvű képzésén szereztem érettségi bizonyítványt 2016ban. Ugyanebben az évben nyertem felvételt az ELTE TTK-ra. Angolból felsőfokú
(C1) nyelvvizsgával, valamint B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezem.

MOTIVÁCIÓ
A kezdetektől fogva aktív tagja vagyok a szakterületnek, igyekszem részt venni a
programokon, valamint segíteni a szervezésükben. Érdeklődésemet hamar
felkeltette az érdekképviselet, főleg miután részt vettem a 2016 őszén
megrendezett Bevonó és Vezetőképző hétvégén. Kíváncsiságból elmentem idén
februárban egy Kgy-ra, ahol legnagyobb meglepetésemre jelöltek a
szavazatszámláló bizottságba. Ekkor tudtam meg, hogy milyen foghíjas az
Ellenőrző Bizottság. Mivel nagyon megtetszett a munka, ellátogattam az elnök
fogadóórájára, ahol miután betekintést kaptam az EB feladataiba, rögtön
tudtam, hogy a bizottsági munka testhezálló lenne nekem.

TAPASZTALATOK
Részt vettem három Küldöttgyűlési, valamint egy Választmányi ülésen. A Kgy-kon
mindegyik alkalommal a szavazatszámláló bizottság tagjaként igyekezetem
elsajátítani a feladatokat. Nagyon alapos, több alkalmas felkészítést kaptam az
Ellenőrző bizottság eddigi elnökétől, Dohány-Juhos Nikolettől. Ezúton is
köszönöm a bíztatást és a segítséget. Rajta kívül még egy korábbi EB taggal,
Szabó Áronnal konzultáltam ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy kellően
behatóan megismerkedtem az Alapszabállyal, a Küldöttgyűlés, a Választmány, és
az Ellenőrző Bizottság ügyrendjével. Ennek bizonyítékául, sikeres EB vizsgát
tettem 2017. május 4-én.
A szakterületem munkáját is jól ismerem, aktívan részt veszek a SzaCs ülésein,
valamint a 2017/18-as mentorrendszer földtudományi szakos mentora vagyok.

TERVEK ÉS CÉLKITŰZÉSEK
Úgy vélem, az EB megfelelően működik, ezért megválasztásom esetén a
kialakított, és jelenleg fennálló rendszert szeretném továbbvinni. Hosszútávú
céljaim közül azt emelném ki, hogy az Ellenőrző Bizottságot egy stabil,
kompetens szervezetté szeretném „fejleszteni”, hogy ne csak egy megtűrt elem
legyen, hanem az Önkormányzat szerves része. Ehhez első körben egy
elkötelezett emberekből álló utánpótlás-gárdára van szükség, így szeretnék majd
a későbbiekben utánpótlás-képzést szervezni. Ehhez kapcsolódóan, ha a jövőben
lesz olyan esemény, mint például a Bevonó és Vezetőképző, akkor szeretném
képviselni az EB-t, és bepillantást nyújtani a bizottság munkájába az
érdeklődőknek, mert úgy látom, hogy a hallgatók nagy része nem tudja mivel
foglalkozik, vagy akár a létezéséről sem tud.
Fontosnak tartom az ügyrendek kérdését. Mivel hatályba lépésük óta történt
Alapszabály változtatás, érvényüket vesztették, és elavultak. Ha bizalmat szavaz
nekem a küldöttgyűlés, szeretnék részt venni az új, naprakész ügyrendek
kialakításában.
Fogadóórák tekintetében terveim között szerepel egy átláthatóbb rendszer
kiépítése. Megválasztásom esetén határozati javaslatot készítenék, mely –
elfogadása esetén - kötelezővé tenné a tisztségviselőknek (a szombathelyi
ügyekért felelős referens kivételével), hogy mindenképpen a Lágymányosi
Campus területén tartsák fogadóóráikat. Ezeket - feladatkörömből adódóan rendszeresen ellenőrizném. Ennek kivitelezésében nagy segítség, ha több tagból
áll az EB, hiszen így megoszlanak a feladatok, ezáltal hatékonyabbá válik a
munkavégzés.

Úgy érzem kellőképpen motivált és felkészült vagyok az Ellenőrző Bizottsági
tagság betöltésére, és ezáltal arra, hogy segítsem az Önkormányzat működését.

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat. Amennyiben kérdésed,
észrevételed, javaslatod lenne, keress bizalommal személyesen, vagy az alább
megadott elérhetőségeimen.
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