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Az elndk meg|llapitja, hogy
egybehangp6an kijelentik,
hatfirozatkepes. Az iil6sr6l j k6sztil, amelyet az elnok al6ir6s6val hitelesit.

l{APrRENpr PONT:

A napiren<li pont megt6rgyalilsa
Waldorf Iigyesrilet az ingatla
Csillagbert:k Waldorf Alapi I, mivel a Region6lis waldorf Gimn6zium tanul6i l6tsz6m5nakjelent6s nc,veked6se miatt az i
6pit6se 20 18 m6rcius6ban
jelenlegi jdrtsz6udvara 6pit6si- 6s
Sltal6nos iskolai tanul6k udvari

@!r:
lFnNNr,rn16r DONrfs A
lMUv6sznrr IsKoLA szAMA
rvrODosiT,(sAn6l

.A jelenl6v6k drdemben mesvi
meghozta az a76bbi

ingatlanra vonatkoz6 b6rleti
rnegsziinteti.

LLAGBEREK WALDORF AITAIANOS ISKoLA ES AIaproxt
ALAPiT6 oKIRAiIANAK

az iil6sen valamennyi vezet6s6gi tag megielent. A jelenl6v6k
' az til6s 6s napirendje ellen kifogdst nem emelnek. Az til6s

t az elndk tdj5koztatja a vezet6r;6get, hogy az ujpesti Region6lis
vonatkoz6 b6rleti szerz6d6s megszrintet6sdt kezdem hniezte a

rn sziiks6gess6 v6lt egy rijabb tornacsarnok l6tesit6se, melvnek
ik. Ekkort6l a csillagberek v/aldorf Altal6nos Iskola 6s AMI

ett6 min6sril, azt a gyennekek nem haszn6lhatj6k, igy az
a tov6bbiakban nem biztosithat6.

a fentieket, majd a kurat6rium egyhangri, nyilt szavaz6ssal

2018/00f . szdrnr[
IJathrozatot-

6st 2018. mircius 18-i dr{tummal kiizijs megegyez6ssel

tenie kell, hogy a tov6bbiakba:n hogyan kivdnja biztositani az
felt6teleket. A dcint6shez kdpest felmeriil az iskola altapit6

A, Csillagberek Waldorf AIa y fenntart6 a Csillagberek Waldorf Altal6nos Iskola 6sA,lapfokri Miiv6szeti Iskola ely6iil szolgil6 1048 Budapest;, Lakkoz6 u. 1-5. sz6m alatti

A. kurat6riurm meg6llapida, hogy
Waldorf Egyesiilettel az ingatl
megszi.intet6s616l.

NAflRENDI PONT:

fenti dont6s folytan meg6llapoddst kell kotni az Ujpesti Regircn6lis
vonatkoz6 b6rleti szerzodds kdz<is megegyez6ssel ttirt6n6

Fentiek fdny6ben a fenntart6nak
is.kolai felardatell6t6shoz
okirat6nak m6dosit6sa. illetve szdkhely l6tesit6se eset6n az ij szdh,helyre vonatkoz6 miik6d6si

Az elncik javasolja az iskola sz6m6ra rij sz6khely l6tesit6s6t 6s az
engeddly k(lrelmdnek benyfjt6sa.
ehhez sziiks6ges szem6lyi, p1nzugyi felt6telek biztosit6s6t a Budapest F6v6ros rv. kenilet



Onkorm6 ny zat"6tol bdrelt isko
6s az onl:orm6nyzat i5 6ves
2018. feb:ru6r l-jdn trirtdnik
Tov6bb6 javasolja az alapit6
szovegr6s zek egys6gesit6s6t.
Ennek megfeleloen a

tov6bb6 aTanhri Koll6eium 6s

A jelenl6v6k 6rdemben megv
meghozta az allbbi

A CsillalEberek Waldorf tvdny fenntart6 a
Alapfokf Miiv6szeti Iskola 6ra rij sz6khelyet

tben (1042 Budapest, Arp6d ft. 16l-163.), melyre az alapitvhny
szerz6d6st kdtdtt 2017. jrinius 28-6n 6s melynek birtokba ad6sa

okirat szcivegdnek pontosit6s6t, az int6zm6nyvezet6re vonatkoz6

el6 tedeszti a fenti m6dosit6sokat tartalmazl, a v6ltozdsokkal
rit6 okiratot, amely a jegyz6konyv 1. sz. mell6klet6t k6pezi. Ismerteti
sztil6i szew ezet v6lem6ny6t (egyettlrt6s6t) a sz6khely viltoztatilsfull.

a fentieket, majd a kurat6rium egyhangri, nflt szav'az6ssal

2018/002. szrimri
IJa,t6r ozatot:

Csiltagberek Waldorf Altaldnos Iskola 6s
I6tesit a 104,2 Budapest, Arp6d rit t6t-163.

szdm alatti iskolaingatlanban.

.Az iskol:r alapit6 okiratdt
vonatkozri informdci6kkal 6s

Az alapitviny kurat6riuma
alapit6 oliiratot e I f o g a d j

A kurat6rium megilllapitl a,
lioglalt szrlkhely l6tesit6se fol
korm6nyh.ivataln6l.

]TIAPIRE\DI PONT:

fenntart6j ak6nt nyilatkozik,
kiterjed6en a jogszabdlyban,
ben meghatilrozott szem6lyi
fiedezetet triztosftja.

az alapit6 okiratot kieg6szfti a sz6khely l6tesit6s6re
az int0zm6n;vezet6re vo,natkoz6 sziivegr6szeket.

fenti m6dositdssal egys6ges szerkezetii, kiiliin okiratba foglalt

az alapito okirat m6dosit6sa, illetve a miikrjddsi enged6ly k6relemben
in a mtikoddsi engeddly m6dosit6sat kell k6relmezni az illetdkes

-f 
eteleleKt r iao sit6s6r6 I

Az elnok t|jekoztatja a
a szdkhely' miikoddsi en
2017118. nevel6si 6we sz6l6 inek j6v6hagy6s6r6l is drjnteni kell,

A kurat6rium egyhangf, nyilt meghozta a kovetkezo

2018/003. szdmri
Hattirazatotz

A,z Alapfrfvfny a Csillag waldorf Altalfnos rskola 6s Alapfokri Miiv6szeti ilskola
az iskola nevel6-oktat6 munlkrijdhoz a sz6khely l6tesft6s6re

az alternativ ,,A magyar Waldorf-iskoldk Kerettanterye"-
tdrgyi felt6telek biztositottak, rtov6bb6 a sziiks6ges p6mziigyi

.4, fenntart6 az iskola 2017/20 nevel6si 6vre sz6l6 kiilts6gvet6s6t j6vrihagyja.

az elndk az iil6st berekeszti.

kmf.
Jegyzokrinyv lezdrva. ,'/'4

Egy6b k6rd,6s, 6szrev6tel nem


