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R6sztvev5k: Bdndy Barbara, M6szdros Anikd, Molndr D6nes, Osvdth Andrea, Sz6ke Eszter
Jegyz6kcinyv vezetS: Osvdth Andrea

Napirendi pontok:

1. Ugyintez6k megharllgatdsa
2. Ovodai titkdri feladatok
3. P6nzugyi tervez6si 6v
4. UTE

5. Fundraising
6. Webshop
7. Szemdlyi rigyek

1" Ugyint6z6k meghallgatdsa
A meghallgatott jeloltek kdzul Vagy6czki Anitdt taliiltuk a legalkalmasabbnak, 2017.11.23
csutdrtokon d6lben Andi, Anik6 6s Barbara besz6l vele a tovribbitechnikai r6szletekr6l.

2. 6voda titk6ri ferladatok
Szeptemberig az 6vodatitk6r tov6bbra is segit az 6vodai tdmogatdsok beszedes6ben,
ingatlannal kapcsolatos fr:ladatokban. Amikor egy 6puletber kerril a k6t int6zm6ny, ezek a
feladatok 6tkertl I n ek az aliapitv anyi ij gyi nt6z6i mun ka korbe.
Aniko k6rte, hogy k6r1e, hogy n6zzink ra az 6vo<latitkdri fizet6sre, mivel mds int6zm6nyben
tudomdsa szerint 2 ords :illliisban brutt6 dolgozik ,6voda titk6r 62e Ft-6rt. Eszter jelezte, hogy
Eva (6voda vezet6) mc.git6l6se szerint a mi 6vod6nkba n az 6vodatitkdri feladatok
mennyis6ge szuks6gess6 teszi, hogy az 6vodiatitk6ri munkakor tovdbbra is n6gy or6s
maradjon, 6s a jelenlegi 1:23.000 Ft brutto fizet6s tartozzon hozz6.
Abban egyezt[nk meg, htogy a feladatkor vdltoz:Ssakor elk6szul majd a munkakori leir6s
modosftds (legkes6bb 201 S.szeptemberben).
Aniko javasolta, hogy amennyiben Eszter alapitvdnyi feladafukat ldt el (pl.az 6voda 6pit6ssel
kapcsolatban), akkor azoknak a dljazlsa az alapitvdrnyb6l ker.uljon kifizet6sre.

3. P6nztigyi terve:z6si 6v
A ket intezm6ny penzugyi 6v6t osszehangoljuk. Mindket int6z:m6ny 6tt6r a szeptembert6l
augusztusig valo p6nzugyl 6vre.
A penzugyi tervez6s hat6konyabb6 t6tele v6lem6rryunk szerint elengedhetetlenn6 teszi az
lskolasz6k int6zm6ny6nek 6letre hivdsSt, amire egy ideje a s;zul6k r6sz6r5l is igeny
mutatkozik. A fenntart6 az lskolasz6k alakulo ul6sr5t 2018 januar 30-ra, a kolts6gvet6s
veglegesit6s6t feladatul kit(zcj tavaszi ules6t 6prilis 25-re t1zi ki. Az rll6sek tervezett
id6tartama 2 ora lesz (1 7:00-1 9:00). Az 6rintetteket (Tanari Koll6gium, Sztil6i K6pviselet)
Barbara fogja 6rtes iteni.



4. UTE
Az iskola nem tudja vdllalni, hogy dlland6 jelleggel felszerel6s legyen let6ve a
tornateremben, mivel az akad6lyozza a rerrdeltet6sszerri haszndlatot. Az UTE nem tudta
vSllalni, hogy minden alkalommal leteszi 6s felveszi ab.rkozo szakosztdly sz6nyegeit. igy
jelenleg nem tudunk szerz6d6st kotni velul< erre, ha a toviibbiakban roplabd6t vagy miis
sportot szeretn6nek a tornatermrinkbe hozni, akkor a1161 0jra tdrgyalunk.

5. Fundraising
Andi r6szt vett a Magyar Fundrilising akad6mia workshopjdn. Roviden beszdmol a
workshopon elhangzottakr6l Az ott kapott handoutot beszkenneli 6s megosztla a tobbiekkel.

6. Webshop
A pilot id6szakban egy6ni vdllalkozdsban fog indulni. Fontos, hogy dtldthat6 legyen a
mUkodes. A pilot id6szak kozben felt6rkepezzrik, hogy milyen forma lenne a legalkalmasabb
a vdllalkozds mfikddtet6sre, 6s a tovdbbialrrol a pilot id6szak v6g6n dontrink.

7. Szem6lyi i.igyek
Az ules v6g6n Aniko bejelentette, hogy a mai nappal lemondott a kurat6riumi tagsdgdrol,
err6l a mai nap sordn t{jekoztatia Hufffman Szilvia alapft6t, holnap pedig a Tandri
KonferenciSt is. Az enged6lyeztet6ssel kaprcsolatos feladatokat tovdbbra is viillalja. Andi
k6rte, hogy pontosan irja le, az engeddlyeztet6si elj6rdsb6l melyek azok afeladatok, amiket
tud vdllalni tovdbbra is 6s mi az amit nem, hogy ne keruiljUnk olyan helyzetbe, hogy bdrmi
feladat elldtatlanul marad f6lre6nt6sb6l fakerd6an. Arra is k6rte, hogy Anik6 sz6ljon,
amennyiben ezeket a feladatokilt csak dfja;zds ellen6ben tudja mdr vdllalni.
N6meth Agi azttan6csolta, hogr,r vdrjuk meg, hogy a jelenlegi alapit6 okirat m6dosit6s
bejegyz6sre keruljon 6s aztdn adjuk be az iljat. Barbara egyeztet vrele, hogy mi lesz a pontos
men etre nd ezzel kaocsolatban.

FELADATOK
1. Szul6i sz6ket 6s a Tandri konferencidt 6rtesiteni az lskolasz6k tervezett id6pontjdrdl.

- Felel6s: B6ndy Barbarer, Hat6rid6 2018, december 1.

2. Fundraising workshop anyag szkennel6se 6s megosztAsa a kurat6riummal, - Felel6s:
Osv6th Andrea, Hatdrid6,: 2018. dec;ember B.

3. N6meth Agival egyeztetni az Oj alapit6 okirat m6dositdssal kapcsolatban. Felel6s:
Bdndy Barbara, Hatdrid6 2018, decr:mber 1

HATAROZAT:

Budapest, 2017 ,11.23 /'n'\ "/l' / "ot (L-*.--^"-.
U'svdth Andrea

kurdtor


