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TORDAI ANNA AGIBÉL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 12 1. és 2019. 12 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 

 Minden KHB ülésen részt vettem. 

 A Body projekttel kapcsolatban a korábban megbeszélt beszámolónak a megírását sürgettem, 

valamint segítettem a tartalom irányelveinek meghatározásában, miszerint a KHB mit vár el a 

beszámolótól és mire fogjuk tudni használni ezt. A csoportnak a pontozását is segítettem, 

ellenőriztem egyszeri alkalommal. A projektekkel kapcsolatban segítettem az ütemezés terén, 

valamint a padló projekttel foglalkoztam részletesen. Ez részletesebben technikai utánajárást és 

telefonálgatást jelentett. 

 A Five-0 projekteket átolvastam többszöri alkalommal és összerendeztem több csomagba őket, 

melyekről a következő gyűlésen szavazunk majd. A csomagok tartalma jelenleg nem a 

végleges, hiszen minden projektet beosztottam, ami megvalósítható. Ezek között több olyan is 

akad, melyek iránt kisebb az érdeklődés, mint másokért. A gyűlés programja a csomagok 

priorizálása lesz, valamint a csomagok tartalmának átbeszélése és fixálása. Részletezve kicsit a 

leírtakat: a csomagokba rendezéshez mind a  173 projektet át kellett olvasnom többszöri 

alkalommal, hogy csoportokat tudjak belőlük alkotni, majd ezt a csoportba rendezést is meg 

kellett ejtenem. A projektek átolvasása során minden, a gyűlésen elhangzott és logba foglalt 

megjegyzést és a táblázatos formában jegyzetteket is elolvastam, hogy megfelelően tudjak 

dönteni. 

 A következő KHB-s generáció kinevelésének menetén dolgoztam, ami a saját posztomat illeti, 

valamint a jelentkezőkkel felvettem a kapcsolatot és többszöri alkalommal került sor személyes 

beszélgetésre. A KHB-zás iránti érdeklődőkkel is beszéltem többször is, valamint a jelenlegi 

KHB-val érintettük többször is ezt a témát. Jegyeztem magamnak azokat a témákat és 

területeket, amelyekkel kapcsolatban az induló csapattal érinteni szeretnék és átadni minden 

szükséges információt az elinduláshoz. 

 Megrendezésre került a KB Karácsony: 

 A rendezvénnyel kapcsolatban támogató szerepet vállaltam idén. Ennek célja, hogy a 

frissen bekerült tagok is kipróbálhassák magukat egy ilyen színvonalas és más körű 

rendezvény megszervezésében. 

 A főrendezővel természetesen többszöri alkalommal egyeztettem a felmerülő kérdésekről, 

valamint átbeszéltük a találkozók között történteket. Továbbá segítettem az 

ételérzékenyeknek az ételmegválasztásokban, valamint a kiosztás során az azonosításban. 

Sikerültek a gyűléseket megszervezni és megtartani. 
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 A meghívókat többször is pingeltem, valamint válaszoltam az érkezett e-mailekre a 

rendezvénnyel kapcsolatban. 

 További felmerülő ad hoc feladatokban vettem ki a részem és számos alkalommal leveleztem a 

Simonyi új elnökségével többek között egy új projektötlettel kapcsolatban, valamint az F19 

foglalási rendszeréről. 

PROJEKTEK: 

 
 

 **F19:** A korábban összeírt és frissített listával kapcsolatban Pingeltem a projekt felelősét, 

valamint utánajártam a termen belüli fúrások és rögzítések korábban megbeszélt 

koncepciójának. A megrendeléssel kapcsolatos további kérdések a napokban érkeztek, 

melyekkel kapcsolatban még folynak az egyeztetések a KHB-n belül. 

 **Park Projekt:** A korábbi levelezések eredményeképpen érdeklődés érkezett az 

Önkormányzat felől a projektünkre, melyre egy újabb e-maillel válaszoltunk, mely részletesebb 

és pontosabb információkat tartalmaz az új területfelelős képviselő számára. Korábban vele már 

sikerült egyeztetnünk személyes. Várunk a válaszára azóta. 

VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA: 

 
 

 Utód nevelésének intenzív elkezdése 

 Az év első Five-0 gyűlése 

 Projektek elindítása 

 Body projekt előrelépés 

 Padok szelektálása 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


