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SZODFRIDT GERGELY 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. augusztus 1. és 2018. augusztus 30. között végzett tevékenységéről 

 

 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 
 Beköltözés: 

1. Seniorszobák elkérése csütörtökre (08.23.) 
2. Seniorok beköltözésének egyeztetése az Üzoval és a KFB-vel 
3. Gólyaszintek kiürítése a KFB és az NTG segítségével: majdnem teljesen sikerült, csupán 

néhány lakó maradt péntekre, de ők is aznap távoztak. +2 napot kértünk, ami csak a 
gólyaszintekről elköltözőkkel foglalkozik, ez többségében rendben lezajlott. 

4. Gólyaszobák kikérése péntekre (08.24.) 
5. Lift intézése 
6. Beköltözés napján öltönyösként foglalkoztam a szülőkkel, mindemellett a felmerülő 

problémákat intéztem a biztonsági őrökkel(lásd egy gólya kiment a várárokba a tűzzáró ajtón 
keresztül) 

 Gólyahét leszervezés: 
1. Rendezvények bejelentése, összesen 11 bejelentő került aláírásra, a szerződés megkötése 

majdnem teljesen simán ment, a komplikációkat 08.10-ig lekezeltem. 
 Dolgozói kártyák: 

1. Gólyahétre 65 senior dolgozói, illetve 150 gólyakártya lett kikérve. (Ezek közül mindegyik 
nappali dolgozói!) 

 Behajtási engedélyek: 
1. Gyólyahét tranzit számára 

 Mentori listák: az őszi félévre újra lettek osztva a parkolók, illetve a mentori adatok is frissítésre 
kerültek. 

 Monitoring értekezlet: néhány kihágás lekezelése, rengeteg veszekedés a takarítások kapcsán, 
előjött a vízkár is, itt az Üzo lett az egyértelmű felelős. 
 

PROJEKTEK 

 
 
 Parkolóhely átalakítása: Csikivel való egyeztetés után a tervek készen vannak, a megvalósítás 

szeptember közepére várható 
 Rendezvénybejelentések beindítása, illetve új szabályok behozása, illetve régiek felelevenítése 

az őszi félévre. Az egész bejelentési folyamat át lett nézve, a javítások és átírások el fognak 
készülni szeptember 5-re (RVT Bulis Reszortvezetővel aktívan közreműködve, közösen 
egyeztetünk) 

 A maradék munkálatok elvégeztetése a festések után (hibajavítások, újrafestések stb.) 
 A tanulók eszközeit teljesen kipótoltuk, a Gólyabeköltözés estéjére, minden a helyére került 
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 Az okostáblák elkészültek a 16. 13. 7. és 4. szinteken, ezek használata szeptember közepétől-
végétől lesz elérhető 

 Az első emelet visszarendezése a festések után, a szintet még csinosítani tervezzük a félév 
során 

 
 

VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA: 

 
 
 Kulcs- és vendéglisták az őszi félévre 
 Parkolók helyzetének véglegesítése 
 QPA aktív segítése 
 Januári felújítások számításba vétele(legalább is elkezdeni) 
 Rendezvények bejelentése, naptár kezelésének átvétele 

 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70.000 FT 


