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Kurat(iriumi tiles jegyz6konyv - 2018.01.08. 1T:10

R6sztvev6rk: B6ndy Barbara, Molndr D6nes, Osvdth Andrea, Szdke Eszter, Vagy6cki Anita
Jegyz6kcirryv vezetS: Vagy6cki Anita

Napirendi pontok:

1. Kolllsegek feloszt6sa az int6zm6nyek kozott
2. Felk6szules a janu6ri lskolasz6k r.ll6sre
3. Kiscsoportos besz6lget6s a szul6kkel
4. Kurdtori tiszteletdlj sz6mfejtese
5. Tdjrikoztatds az Ovoda rigyeir6l
6. Kiscsoportos tanltoi besz6lget6s

1. K<ilts6gek feloszt6sa az !nt6zm6nyek kcizott
Hatdrozat: 2018-ban az 6pitkez6s kolts6geinek 6ttekint6se az r:ls6 negyed6v v6g6n
esed6kes. A tovdbbiakban minden alapltvdnyi szdmla Anitdhoz kerul, aki t{hlazatba
rendezi 6ket. Negyed6vente a kurdtorok megvizsgdljdk, hogy milyen ar6nyban drinti
egy-egy szdmla tartalma az int6zm,6nyeket. Hatdrid6: az adott negyed6vi zArdst
kovet6 kurat6riumi ules id6pontja"

2. Felk6szi,il6s a janudri iskolasz6k [il6sre
a. GazddrlkodSsi alapelvek kidolgoz6sa

Bev6tralek
i. Szril6itdmogat6sok

Vdllaldsos tdmogatdsi rendszerre szeretnrink dtt6rni 2018.
szeptembert6l. Indul6s el6tt szeretn6nk mds int6zm6nyek
tapasztalatait osszeszedni. A Waldor-f Szovetsdg r6sz6r6l Szabo Zoli
6szrev6teleivel eg6szitette ki vdllaldsos rendszerre vonatkoz6
k6rd6fveinket, 6s v6llalta azok kiki.rld6set is. llz ut6bbi m6g nem
tort6nt meg. Barbara besz6l Liszka Andival, 6s ha h6nap v6g6ig nem
kuldi ki a szovets6g a k6rd6fvet, akkor mi magunli fogjuk ezt int6zni.
Feladat:
l.Kommunikdci6s strat6gia kidolgozdsa a szrll6i vdllalSsos rendszer
bevezet6s6hez - felel6s: D6nes - a komrmunikdci6s csooort
bevon6sdval - hat6rid 6: 2018.02. 1 0.

2.Besz6lni Liszka Andival felm6r6s ugyben - felel6s: Barbara -
hatdrid6: 2018.01.12.

li. Szponzoritdmogatds
A szuks6ges szponzori tSmogatSsok m6rt6ket pl. a normatlva
ardny6ban szeretn6nk meghat6rozni, hogy legyen egy kitUzott c6l,
amit torekszunk el6rni.
Feladat:
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3.Az 6vodai szponzori levelez6sek dttekint6se - felel6s: Eszter -
hatdrid6: 2018.01.24.

iii. Vdllalkozdsitevekenybolszdrmaz6bev6telek

-'ffi tr#ff :"";::,:il:,",1'"iX'Jrff "iil:HTff '[,il::
felt6telek eset6n tudunk rAo pdnzes szerz6d6s vdllalni.
Feladat:

irX;.f 1:: 
kosdrlabda egyesrilettel besz6lni - felel6s: Andi - hatdrid6:

Konyha: meghat6rozni, hogy meddig pr6bdljuk kiadni berendezds
n6lkul, 6s ha berendezve akarjuk kiadni, mennyit tudunk kolteni erre?
Feladat:
5. Erdekl6dcjkkel besz6lni (Kelemen Gy. 2 tippje + sotymdriak) -
felel6s:Andi - hatdridci: ?
Kozoss6gi munkahely: szeretn6nk-e fejleszterri azon tyl, hogy a
konyvtdrban, vagy mds helysegben biztositunk helyet a
vdrakozoldolgozo sztilciknek? Ha igen, milyen forrdsbol, mit? Fel
kellene mdrni a szuldk ig6nyeit, fizet6si hajland6sdgdt (cel szerinti
tdmogatds erre a c6lra?)

Kiad6sok:
iv. Berleti dij 6s rezsi

v. Tanft6k b6re -
- extra bev6telekbol mennyi koltunk erre? c6l szerinti szrll6i

tdmogatdsok kezel6se? (SzK)
' mit szeretndnk el6rni? egyforma fizet6s? fix novekerd6si ar6nv

az iilami fizet6sb6l kiindulva?
- milyen m6dszerrel lehet megval6sitani az emel6seket?

vi. Szponzori tdmogatds szerz6s6re mennyi p6nzt tudunk sz;inni? pl. a
szponzori bev6tel ar6ny 6ban?

vii. Tartalekolds
- mi a celja?pl. normativa nelkul is tudjunk m0kodni x ideig? y havi bert

fedezzen az 6vi megtakarftds?
- hogy 6rjuk el? gyerekenk6nt fix 6sszeg? koltsegvet6s y %-a?

viii. Fel0jitds
ix. lskolai koltsegek

Feladat: Folytatni a kidolgozdst, felel6sok: Andi, Barbara, D6nes, hatdrid6
2018.01.17. 9:00. Besz6lni Anik6val, hogy mehetunk-er az irodaba, akar-e
r6szt venni ebben? - felel6s: Barbara, 201 8.01 .1 0.

b. lskolas;z6k r6sztvev6inek elSzetes tdj6koztatdsa
Feladat: irdsbeli meghiv6 kiildese a Tanit6k szilmara, F:elel6s: Bli, hatdrid6
2018.01.10.

3. Kiscsoportos besz6lget6s szi,il6kkel

a. jovci hdtt6l - 5 fds csoportok meghfvdsa (egy vagy mindket szUl6)



b. temiik: ki a fenntarto, mi a szerepe, ki6 az iskola/6voda, ki milyen ar6nyban

kolt a jovedelmebrjl a gyermeke(i) tanittatdsdra

c. id6pontok:

2017 .01,18. csutortok 8:45-9:45 6s 10:00-11 :00

2017 .01.26. pentek 8:45-9:45 es 10:00-11 :00

2017 .01.29. 17:3Q-18:30 6s 18:45-19:45

2017 .02.05. 17 :30-18:30 6s 18:45-19:45

2017 .02.10. 9:00-1 0:00 es 10:1 5-11 :15

d. c6l a tavaszi szilnetig mindenkivel taldlkozni

Feladat: megszdmolni, hogy hdny csaldd van az iskolSban 6s az 6voddban egyutt,

felel6se: Anita, hatdridd: 201 8.01 "10.

4. Kuriitori tiszteletdij szdmfejt6se - november, december h6napokra
Feliadat: Kur6tori tiszteletdij szdmfejt6se Hat6rid6:janu6r 12, felel6s 8.ts.

5. T6jr6koztat6s az Ovoda rigyeir6l
A kr5t hely tovdbbra is szabad.
Engtredelyek rendben.
Natasa dolgozik mdr (delutdnos 0j 6v6n6)

6. Kiscsoportos tanit6i besz6lget6s (D6nes kezdem6nyez6s6re)
Hogyan l6tj6k a fenntart6t? Hogyan lStjdk a sajdt szerepuket a fenntartdsban?
ld6:rit6s: Barbara informdlisan kik6ri Robi, Mariann, 6s Kata ellzetes v6lem6ny6t
arrirl, hogy szerintuk a szul6i kiscsoportoshoz hasonlo besz6lgetdsnek hol/mikor
lenne helye. Andi Adrival 6s Eszterrel besz6l. D6nes Agotdt, HlangSt 6s Agit k6rdezi
meg.

FELADATIOK
1. Alapitv6nyi sz6ml6k 6ttekint6se, int6zm6nyi megosztdsuk - Felel6s: Kur6torok, VA

Hatdrid6: 201 8.04.09., 2018.07.09., 201 8.1 0.08., 2019.01.14.
2. Konrmunikdcir5s strat6gia kidolgozdsa a szul6i vdllalSsos rends;zer bevezetds6hez -

Felel6s: MD - a kommunikdci6s csoport bevon6s6val Hatdrid6: Februdr 10.
3. Az tivodai szponzori levelez6sek iittekint6se - Felel6s: SzE HatdLrid6 2018.Q1.24.
4. Kis Lenke kos6rlabda egyesulettel besz6lni - Felel6s: OA Hatdrid 5: 2018.01 .15.
5. Gaz:ddlkod6si alapelvek kidolgozds6nak folytat6sa - Felel6s: C)A, BB, MD Hatarid6:

2018.01.17. 9:00
6. lskolasz6k iriisbeli meghiv6 kuldese a Tanltok szamAra - Felel6s: BB Hatdrid6

2018.01 .10.
7. Kiscsoportos besz6lget6sek szuil6kkel- Felel6s: OA, BB, MD Hat6rid6k:

2U7.A1.18. 8:45-9:45 6s 1 0:00-11 :00
2U7.A1.26. 8:45-9:45 6s 10:00-11 :00

2017.01.29. 17 :30-1 B:30 es 1 8:45-1 9:45



2017 .02.05. 1T :30-18:30 6s 18:45-19:45

2017.02.1 0, 9:00-1 0:00 6s 1 0:1 b-1 1 :1 S

8. CsalSdok szdma (iskola+6voda egyLitt) - Felel6s: VA, Hat6rid6:201g.01.10.
9. Kurdtori tiszteletdij szdmfejt6se - Ferer6s: BB, Hatdrid d:2018.01.12.
10. Kiscsoportos tanit6i 6s fenntartoi beszelgetr6sek kapcs6n v6lemr6ny k6r6s tanitokt6l-

Felel6s: OA, [38, MD Hat6rid6:2018.01. 31

HATAROZAT:

1. Hatlrozat:2018-ban az 6pftkez6s koltsegeinek Sttekint6se az els6 negyeld6v v6g6n
esed6kes' A l;ovdbbiakban minden alapitvdnyi szdmla Anitdhoz kerul, aki tablazatba
rendezi 6ket. Negyed6vente kurdtorok megvizsgdljdk, hogy milyen ardnryban 6rinti
egy-egy szdnnla tartalma az int6zm6nyeket. Hatdrid6: az adott negyeddvi zdrrirst
kdvet6 kuratdriumi ril6s ideje. A 2107-es szdmldkat az els6 negyed6vhez
kapcsol6d6an tekintjrik dt.

Budapest, 2018.01 .08.

0,;'u /'*
Osvdth Andrea

kurdtor


