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6sszefoglal6

Az el6zd kurat6riumi tll6sen hozott dcintessel kapcsolatban Andi felvetette, hogy az ovis szil16k

fenntartdsdval kapcsolatos ultimdtumszer( dcintes helyett pdrbeszedre lenne szliks6g a fenntart6k 6s

a sztil6k kdzott. Szerinte nincs sziiks6g v6szforgat6kdnyvre. Anik6 jelezte, hogy a v6szforgat6konyv sz6

csak arra utal, hogy amennyiben az ovis sztilSk nem hoznak l6tre szervezetet, ami a fenntart6i
feladatokat viillalnd, akkor mit tehet a fenntartd.

Anik6t zavaria, hogy Andi 6s Eszter az ovis sziil6kkel va16 megbeszeldseken nem tudjiik teljes
m6rt6kben azt kepviselni, amiben a fenntart6i tileseken el6zSleg megegyeznek, de tisztdban van vele,
hogy csak a r6szv6tel6vel tudnd biztositani azt, hogy minden dontds tUkrdzze az 6 v6lemenyet is.

Andi 6s Eszter oriiln6nek, ha Anik6 a toviibbiakban r6szt tudna venni az ovis szUl6kkel va16

megbesz6l6seken, Andi nagyon rosszul 6rzi magdt a jelenlegi, kdzvetit6 szerep, amibe Anik6 tdvollete
miatt belekenyszeriilnek. Jelzik azt is, hogy a vdratlanulfelmerrllS rljszempontokra, felvet6sekre csak

a sajdt velemenyriket k6pviselve tudnak reagSlni.

Andi szerint a mrjltkori kurat6riumi ddntessel szemben az a helyzet, hogy m6g semmi nincs eldontve,
biirmi lehet: k6ltozhetne az ovi az iskoldval kozos epriletbe, maradhatna a 6 6riis normativa, lehet
koltozni uj 6pilletbe is, 6s lehet [j fenntart6 is. Ezeket a lehetcisdgeket alaposan meg kell vizsg6lni, 6s

ut6na ddnteni 16luk.

Anik6 tigy tartand helyesnek, hogy amennyiben az ovis csalSdok nem tudnak igazodni a fenntart6 dltal
megadott feltdtelekhez/keretekhez, a kkor vii lla ljiik a felel6ss6get.

Andi szerint egy olyan otoldald egyeztet6sre lenne szUks6g, amiben a fenntart6k mellett r6szt kellene
vennie az ovodds, 6s iskol6s sztil6knek, illetve pedag6gusoknak is. Anik6 szerint a k6t int6zmdny tigyei
egymiist6l fi.iggetlenek, nem kell egymds i.igyeibe bevonni a sz[.il6ket, 6s pedag6gusokat.

Mivel a fenntart6vdlt6s kiindul6pontja az 6voda jelenlegi m(kod6se, illetve tervezett 6pi.iletviiltiisa
miatt felel6ss6gv6llaliis, a kurdtorok felelevenitett6k a tavaly miijusi - 8 6r:is 6vodai normativa
ig6nyl6s6re vonatkoz6 - dont6si.lk koriilm6nyeit. Anik6 felid6zte, hogy egy bizonytalan tdrv6nykez6si
helyzetben kellet donteni a116l, hogy vdllalj6k-e 2017. januiirt6l a 8 6rds nyitva tartdst annak
6rdek6ben, hogy megkapjdk a teljes normativdt, 6s azon a szinten tudjiik tartani a szill6i
tdmogatdsokat, ami eddig is elfogadhat6 volt a csalSdok szdmdra.0gy mondtak igent erre a

lehetcis6gre, hogy bdr 2015 6sze 6ta folyt az 6piiletkeres6s az ovi szdmdra, sikertilt meghosszabbitani

a jelenlegi b6rbead6 szerzcjddsdt 5 6vre, illetve egyre biztosabb volt, hogy 2017 6szt6l sikerril Uj

eptiletet tal6lni az iskola szdmdra, 6s abban lesz elegendS hely az 6voda szdmdra is. lgy biztosak
lehettek benne, hogy az 6voddnak lesz helye, 6s maximum f6l 6vig kell 0gy mfikodnie (2017.01-06.h6),



amennyiben a jelenlegi epiiletben nem, vagy csak neh6zkesen lehet megoldani a gyerekek 6tkeztet6s6t
6s altatdsdt.

Andi jelezte, hogy jelenleg is van egy dpi.ilet, ami sz6ba jcihetne 6vodai dpi.iletk6nt, de ezzel
kapcsolatban neki fenntartdsai vannak az aldbbi okok miatt:

- az 6ptiletet 5t kellene min6sittetni, ami egy nehez folyamat, szakv6lem6nyekre van sztiks6g
(Anik6)

- k6rdeses, hogy azon a korny6ken lesz-e annyi gyerek, hogy 2 even belill el6rj6k az 51, f6s
l6tszdmot, ami az emelt normativa ig6nyl6s6hez szriks6ges

- a koltozes vdrhat6 koltsege minimum 11M Ft lenne (jelenlegi eptilet visszaalakltdsa + Uj hely
kialakltdsa), de jelenleg csak 3,8 M Ft van az ovi szdml6j6n, igy kb. 7 M Ft-ot kellene valahogyan
pluszban elSteremteni

- a jelenlegi b6rleti dij 290e Ft, az 0j 6pi.ilet dija 400e Ft lenne havonta
- a koltoz6s utdni6vben m69 nem lehet teljes l6tszdmmalszdmolni, abban az 6vben lenne m69

1,5 M Ft hidny, tehiit minddsszesen - kamatokkal nem szdmolva, 8,5 M Ft-ot kellene
elSteremteni ahhoz, hogy nulldn legyUnk, erre a 3. 6vt6l lenne lehet6s6g, amennyiben teljes
letsz6mmal szdmolva 6vente 2M Ft megtakaritdsdra ad6dna lehet6seg

- a fenntart6k kockiizata enyhithet6 lenne azzal, ha hitelfelvdtel esetdn valamelyik csaldd
felajiinland a hiiziit fedezetk6nt

- probl6mdt jelenthet az is, hogy a b6rbead6 koz6ptdvon szeretn6 eladni az 6ptiletet, az 6voda
viszont nem gondolkodik 6pUletvdsdrl6sban

Elhangzott az is, hogy amennyiben m6gis jcinne az ovi az iskoladpUletbe 5szt6l (vagy ak:ir 6vkozben is

lehet beadni telephely vdltoztatdsi k6relmet - Anik6), akkor az aldbbi felt6telekkel lehetne sz6molni

- mivel oktatdsi intezmdnyrSl van szd, kevesebb id5, energia , p6nz lenne az epi.-ilet min6sit6se
- nagy a vonzdskorzet a kornyezd lak6telepek miatt
- ez a koltoz6s is kb. 11M Ft-ba kertilne, de mivelonkormdnyzati6ptlletr6lvan sz6, a fel(jitdsra

koltott p6nz (kb. 6-7M ?) egy r6sze - a tdrgyaldsokt6l fligg6 m6rtekben leirhat6 lenne a k6scjbbi
b6rleti dijb6l

- a b6rleti dij biztosan kevesebb lenne m6g a mostani 290e Ft-ndl is, a v6gleges dijat annak
alapjdn lehetne megiillapitani, hogy mennyit fizetilnk a teljes b6rbevett 6piilet6rt, 6s abb6l
mekkora az ovi teriilet6nek ardnya

Anik6 jelezte, hogy mdr kordbban is ldtszott, hogy mi lenne a legraciondlisabb megoldds az ovi
koltcjz6s6vel kapcsolatban, 6s nem 6rti, mi6rt nem foglalkozik egy munkacsoport ezekkel a k6rd6sekkel
az6ta, hogy egyiiltaldn felmeri.ilt a k6ltoz6s gondolata. Sz6vd tette azt is, hogy szerinte nem lenne
szerencs6s az ovit az iskola epiilet6be koltoztetni akaratuk ellendre, ez6rt nem is meri.llt fel ilyesmi.

Andi szerint szi.iks6g lenne Anik6 es Eva kdzott egy medidci6s folyamatra, hogy tisztdzz6k a

n6zeteltereseiket. Anik6 szerint csak akkor lenne lehets6ges a tov6bbi kdzrjs munka, ha sikeri.ilne
meg[jitani aztaz impulzust, ami 2009-ben megvolt. Amennyiben ez nem lehetsdges, nem szabad a

fenntart6nak 6s az ovinak guzsba kotnie egymdst,

Andit zavarja, hogy Anik6 0gy besz6laz ovis sz[]l6kr6l, mintha nem lenne kcjztilk olyan, akiaz iskolSban

is szii16 es erintettek lenn6nek mindk6t int6zm6nyben. Jelenleg is 5 ilyen csaldd van.

Anik6 szerint semmi 6rtelme egymdsra erSltetni dolgokat, amiket nem akarunk (ti. toviibbi kozos
m0kddes), Andi szerint az is egyfajta er6szak, ha csak egy utat kindlunk a vdltoztatdsra. Anik6 ezt nem

igy ldtja, szerinte most pont az a helyzet alakul (kUl6nvdlds), amit Eva szeretett volna, a szrilcik pedig
kovetik Evdt mindenkeppen.

Eszter jelzi, hogy szerinte nem sikerult Eviival ldttatni, hogy mivel jitrna az, ha az ovi koltozne az

iskol6val. Szerinte fel kellene vdzolni a szil16knek minden lehet6seget



- pedag6giaiszempontok
- anyagi vonzatok
- egy6b hatiisok a szti16kre/csalddokra

Andit az is zavarja, hogy Anik6 egyszer liitsz6lag feln6ttk6nt kezeli az ovis sztil6ket, hiszen tjgy 6rzi,

el6gs6ges a tud6suk ahhoz, hogy fenntart6k6nt mfikodhessenek az 6voddban, mdskor meg azt vdrja

t6ltik, hogy gondolkodiis n6lktil fogadjiik el, amit Anik6 javasol (ti: a legjobb megoldds a helyzet

megolddsdra az, ha az ovis szill6k alapitanak egyesOletet/alapitvdnyt, 6s iitveszik az ovifenntartiisdt)

Anik6 kivdncsian dll el6be, hogy a szi.ilcjk k6pesek-e a lehet6sdgeket lStva raciondlis dont6sre, vagy a

sziil6-pedag6gus viszony fogja meghat5rozni azt, hogy hogyan dontenek.

Eszter szerint, ha megsziiletik az ovis szi.il6k dont6se a hogyan tovdbb k6rd6s6vel kapcsolatban, akkor
m6g mindig mondhatja a fenntart6, hogy szdmdra az elfogadhatatlan,6s akkor lehet gondolkodni a

megolddson. Eszter fgy liitja, hogy jelenleg a kurdtorok forditva [ilnek a lovon. A fd c6l alapitdskor az

volt, hogy m(kcidtetni lehessen az 6voddt, mivel torv6nyi e16irds volt egy m(kodtet6 int6zm6ny
l6trehoz6sa. Most megfordult a helyzet, az alapitvdny a kurdtorsiiggal tartja a kez6ben a gyepl6t,

mintha az alapitvdny onmagd6rt lenne.

Andi szerint a sztll5k nincsenek tisztiiban azzal, hogy mi az 6 felel6ss6gUk az ovi mfikcidtet6sdben, nem

ertik a jogi helyzetet, nem tudj:ik mi a dolguk a pl. takaritdson kiviil.

Andi szerint a Csillagberek alapitvdny, ovi,6s iskola a kiviildll6k szem6ben egyetlen int6zm6ny, kifel6
k6pviselnek egyfajta kozoss6get, 6s folytonoss6got, 6s ha egyiknek a hire rossz, az hatdssal van a

tobbire is^ Anik6 szerint a szti16k pontosan tudjilk, hogy ki..ilon int6zm6nyekr6l van sz6, ezert nem

hozzdk a gyerekeiket felt6tlentil a Csillagberek lskolSba"

Andi, 6s Eszter jelzik, hogy a jelenlegi helyzetet az is okozza, hogy Anik6 2 6ve nem dll sz6ba az ovis
szli16kkel. 6s pedag6gusokkal. Anik6 szerint Eva iskoldval szembeni ellenszenve az oka a helyzetnek.

Anik6 szerint a legut6bbi ovi-fenntart6 megbesz6l6sen elment az idd besz6lgetessel, nem haladtak
el5re semennyit.

Andi felveti, hogy mi lenne, ha 6 is, Eszter is lemondandnak, Anikd erre azt mondta, hogy akkor cl is

lemondana, mert egyresztha az ovival kapcsolatos felel6ss6g az alapitvdnyi feladatok kozott marad,
akkor cj abban mdr nem akar r6szt venni, mdsr6szt Andival 6s Eszterrelvan koztUk egy bizalmiviszony,
ami kell a kozos munkdhoz. Szempont viszont az is a lemonddsdban, hogy Anik6 nem dolgozhatna
toviibb a Waldorf Szovets6gben elndks6gi tagk6nt, ha lemondana a kurat6riumi tagsiigii16l.

Andi sajniilja, hogy nem gondolkodtak el ezen a dolgon id6ben, m6g azelStt, hogy a gyerekeik eljottek
volna az ovib6l.

Anik6 mdg egyszer kiemelte, hogy a k6t f6 kockiizat a kurdtorok szdmdra az aldbbi:

- tdrv6nyess6g (8 6rds normativa, legyen d6lut;ini alvdsi lehet6s6g az oviban)
- 6pUletkeres6s - enged6lyeztetds folyamatdt nem tudjiik felel6sseggel vdllalni

A kurat6rium ddnt6sei:

Budapest. 2017. februi{r 15.

Osvdth Andrea

Kurdtor


