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MANZ JÁNOS 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. 10. 1. és 2018. 10. 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 5 HK ülésen  (2 rendkívüli és 3 normál) a 6-ból. 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Egyeztettem az őszi tábor programjával kapcsolatban 

 Egyeztettem a táboros ételrendeléssel kapcsolatban 

 Megbeszéltem a számlázást, illetve, ahol szükséges volt ott átvettem őket 

 Egyeztettem a HSZI-vel és Szili Ákossal a számlákkal kapcsolatban 

 Elkezdtem betanítani utódomat, Zelenyánszki Dorottyát: 

 bevittem a HSZI-be megmutatni a számlaleadás menetét 

 közösen átnéztük a gazdasági anyagokat, átküldtem a szükségeseket olvasásra, 

válaszoltam a kérdésekre 

 végigmentünk a 2018-as költségvetésen, átnéztük, hogy mit honnan érdemes költeni, 

Hszi keretek átbeszélése 

 bementünk Szili Ákoshoz az EHK-ba, bemutattam neki Dorkát 

 részt vettem Zelenyánszki Dorottyával egy Gulyás Róberttel történő megbeszélésen, 

ahol átbeszéltük a kommunikációs dolgokat 

 Egyeztettem Szili Ákossal és Gulyás Róberttel a gólyabállal kapcsolatban 

 Egyeztettem Szili Ákossal a már megvalósult Gólyabál költségeivel kapcsolatban,illetve az MGR 

kimutatással kapcsolatban 

 Egyeztettem Makara Árpáddal, majd Szili Ákossal a terembérlésekkel kapcsolatban 

 Többször egyeztettem Kalmár Dáviddal és Zelenyánszki Dorottyával a KFB-HK tábor kapcsán 

 Zelenyánszki Dorottyával összeállítottuk a KFB tábor költségvetési tervét 

 Egyeztettem Makara Árpáddal, majd Szili Ákossal a KTV keretátadással kapcsolatban 

 Egyeztettem Joós Nikolettel a decemberi nagy csapatépüléssel kapcsolatban 

 Átbeszéltük Zádori Ferenccel a különböző adózási formákat és gazdasági társaságokat a 

szociális pályázatok ellenőrizhetősége végett 

 Egyeztettem Makara Árpáddal a Deallel kapcsolatban 
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 A gólyabál kapcsán sablonosan összeállítottam a keretek jelenlegi állását, hogy tudjuk, hogy 

mekkora keret áll rendelkezésünkre 

 ebből november elejére egy részletes analitikát fogok összeállítani 

 Többször egyeztettem Schaf Lilivel (és Joós Nikolettel) a sportpályatámogatás kapcsán, 

jeleztem szándékunkat pótpályázat leadásával kapcsolatban 

 vártam a válaszra, ami nem érkezett meg, a határidőből így kicsúsztunk. 

 Egyeztettem a költségvetéssel kapcsolatban 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 HK őszi tábor: 

 egyeztettem Müllek Vilmossal, illetve számos más emberrel a HK őszi tábor kapcsán 

 levezényeltem az őszi tábort: 

 kikölcsönöztem, illetve visszavittem a játékokat 

 átvettem, illetve átadtam a helyszín- egyeztettem a gondnokokkal 

 szerveztem az ételkiszállítást, illetve a sárkányhajózást 

 intéztem az eseti dolgokat 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
A hónap elején a tábor volt fókuszban, a tervezettnél több teendő volt vele. A hónap többi részében 
is volt tennivaló jött a gólyabál, illetve az azzal kapcsolatos kérdések, a KFB tábor, a Deal-el 
kapcsolatos megbeszélések stb. Ezek mellett szerettem volna időt szánni utódom betanítására is, úgy 
gondolom, hogy ez az elvárthoz képest jobban sikerült, ami annak is köszönhető, hogy Dorka igazán 
pro aktívan keresett. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 53000 FT 


