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GULYÁS RÓBERT 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 11 1. és 2019. 11 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 

 Részvétel 3-ból 3 KHB ülésen 

 Gazdasági iroda működésének felügyelte 

 Rendezvények költéseinek felügyelete 

 Rendezvények pénzügyi elszámolása 

 Gazdasági kérdések megválaszolása 

 Öntevékeny körök és csoportok költéseivel kapcsolatos kötelező adminisztrációk elvégzése: 

 Öntevékeny körök és csoportok költéseinek felügyelete és ellenőrzése 

 Öntevékeny körök és csoportok költéseivel kapcsolatos felmerülő hibák kezelése 

 Öntevékeny körök és csoportok vezetői felhasználók kezelése 

 Gazdasági és egyéb kérdések letisztázása a VIK-HK megfelelő embereivel 

 Hasznos, információval bőven ellátott üzenetek küldése az öntevékeny csoportok vezetőinek és 

a gazdaságisoknak, a hatékony és problémamentes munkavégzés elősegítése érdekében az 

alábbi témákról: 

 Gazdasági iroda nyitvatartása az ünnepek alatt 

 havi kötelező pénzügyi feladatok kiadása az öntevékeny csoportok vezetőinek és a 

gazdaságisoknak 

PROJEKTEK: 

 
 

 Rendezvények 

 Gólyabál 

 Rendezvény gazdasági felügyelete 

 Eseti kérdések megválaszolása 

 Eseti problémák lekezelése 

 Rendezvény gazdasági elszámolása Házon belül Handrik lászlóval a rendezvény 

főrendezőével 

 Rendezvény gazdasági elszámolása Házon kívül Kovács Szilviával (MŰHASZ) 

 Rendezvényről való beszámolás KHB ülésen 

 Rendszeres kapcsolattartás Zelenyánszki Dorottyával, a VIK-HK gazdasági 

referensével az alábbi témákról: 
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 Rendezvény pénzügyei 

 Rendszeres kapcsolattartás Orbán Balázzsal (MŰHASZ) az alábbi témákról: 

 Rendezvény pénzügyei 

 Rendszeres kapcsolattartás Kovács Szilviával (MŰHASZ) az alábbi témákról: 

 Rendezvény pénzügyei 

 Szakest 

 Rendezvény gazdasági felügyelete 

 Rendezvény gazdasági elszámolása 

 Felmerülő ügyek kezelése 

 Rendszeres kapcsolattartás Gersy Benedekkel, a rendezvény gazdasági 

felelősével az alábbi témákról: 

 Rendezvény pénzügyei 

 Házon belüli elszámolás időpontja 

 Házon belüli elszámolás módja 

 Rendezvény gazdasági elszámolása Házon belül Gersy Benedekkel a rendezvény 

gazdasági felelősével 

 Rendezvény gazdasági elszámolása Házon kívül Kovács Szilviával (MŰHASZ) 

 KB-karácsony 

 Kapcsolatfelvétel a szakest rendezőivel az alábbi témákkal kapcsolatban: 

 Rendezvény pénzügyei 

VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA: 

 
 

 Rendezvények 

 KB-Karácsony 

 Rendezvény gazdasági felügyelete 

 Részvétel a rendezvényen 

 Eseti kérdések megválaszolása 

 Eseti problémák lekezelése 

 Rendszeres kapcsolattartás a rendezvény főrendezőjével és gazdaságisával az 

alábbi témákról: 

 Rendezvény pénzügyei 

 Rendezvény helyszíne 

 Rendezvény időpontja 

 Rendezvény programterve 

 Házon belüli elszámolás időpontja 

 Házon belüli elszámolás módja 

 Rendezvény gazdasági felügyelete 
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 Rendezvény gazdasági elszámolása 

 Felmerülő ügyek kezelése 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


