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1. Visszatekintés 

Épülethasznosítási csoport: Ötoldalú egyeztetés volt az alapítvány által bérelt 

épület hasznosításáról. A legsürgősebb feladat a tornatermi fűtőtestek befedése, 

illetve a csoport céljainak, működésének meghatározása. Fenntartó delegáltjai a 

csoportban: Gyapjas József, dr. Bakajsza Gábor 

Langlet bérlet: Ügyvéd bevonásával sikerült lezárni a bérleti jogviszonyt az óvoda 

előző telephelyén. A fennmaradó ügyeket Szőke Eszter óvodatitkár intézi. 

Közüzemi szolgáltatások, díjak: Folyamatban van a közüzemi szolgáltatások 

ellenértékének tisztázása a GI-vel. A számlák rendbetétele után át kell íratni a 

közüzemi szolgáltatásokat az alapítvány nevére. Felelős: Bándy Barbara 

 

2. Pénzügyek 

Költségmegosztás az intézmények között: A megosztandó költségek 

számbavétele, és az intézmények felosztásra vonatkozó javaslatai után fogunk 

dönteni visszamenőleg a felújítási költségek megosztásáról, illetve a jövőbeni bérleti 

díj, rezsi, és karbantartása tételekről. Felelős: Osváth Andi, Bándy Barbara 

Adomány kérdések az Oviban:  

Jelenleg a délutánosság költsége csak az érintett családokat terheli, emiatt ők 

jelentősen több adományt fizetnek. A költségvetés elkészülése után újra kell gondolni 

a havi támogatások mértékét. Felelős: Osváth Andi, és Szőke Eszter óvodatitkár 

A később kezdő gyerekek családjainak adományáról egyeztetünk az érintett 

szülőkkel. Felelős: Molnár Dénes 

Szülői kölcsönök: November végéig véglegesítjük a szülői kölcsönökre vonatkozó 

szerződéstervezetet. Felelős: Osváth Andi, dr. Bakajsza Gábor 

MWSz tagdíj: Fontolóra vesszük az MWSZ újabb tagdíj vállalási körre való 

felhívását. Felelős: Osváth Andi 

Alapítványi könyvelési díj: Az évek óta esedékes, Zeneház miatti volumen 

növekedés miatt különösképp aktuális áremelést az érintett kurátor tartózkodása 

mellett elfogadtuk.  

  

3. Előretekintés 

MÁK ellenőrzés: 2018.10.24-26 között lesz, a 2017-es évet vizsgálják. Felelős: 

Osváth Andi 



Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés az Oviban: 2018.10.24-én lesz, az óvoda 

felkészülten várja. Felelős: Szőke eszter, óvodatitkár 

KAP pályázat: Pályázunk a Zeneház projekttel az adminisztrációs költségek 

csökkentése érdekében. Felelős: Pintér Ági 

 

4. Működésünk 

Fórum a szülőknek: Az előző tanévben fórum helyett kiscsoportos beszélgetések 

voltak, ebben a tanévben ismét fórumot szeretnénk tartani a 2017-es pénzügyekről, 

és a költözés pénzügyeiről. Felelős: Osváth Andi, Bándy Barbara 

Új gazdasági vezető az iskolánál: Ki kell alakítani az együttműködés kereteit az új 

helyzetben. Felelős: Osváth Andi 

Intézményi fórum: Szeretnénk újjáéleszteni az Iskolaszéket, a tavalyi, ígéretesen 

indult munka folytatása céljából. Felelős: dr. Bakajsza Gábor 

Újonnan beiratkozott családok tájékoztatása: Az évközben beiratkozó családok 

pénzügyi informálása céljából rövid tájékoztató anyagot készítünk. Felelős: Pintér 

Ágnes 

Jegyzőkönyvezés: Egyeztetünk a honlapra kitehető jegyzőkönyvek tartalmáról, 

illete a megosztás más lehetőségeiről.  

Alapítványi ügyintéző: Év végéig Vagyóczki Anita biztosan tudja vállalni a munkát. 

Fenntartói képzés: Szeretnénk, ha idén legalább egy kurátor részt venne a Waldorf 

Ház által szervezett fenntartói képzésen.  

Normatíva pótigénylés: Október 31-ig kell beadni, többen részt veszünk a 

folyamatban, hogy megismerkedjünk a feladattal. 

Slack program használata: A projektjeink kapcsán szeretnénk egy olyan felületet 

használni, ami segíti a kommunikációt, és az adatok keresését. 

 

HATÁROZATOK:  

1. 2019/2020-as nevelési évtől azok a családok, akik a gyermek életkora vagy egyéb ok 

miatt szeptembertől még nem kezdhetnek az oviban, eldönthetik, hogy júliustól fizetik 

az alapítványi támogatást vagy a következő nevelési évre újra jelentkeznek. 

2. Az Alapítvány most nem vállal magasabb MWSz tagdíjat. 

3. 2018. szeptembertől a könyvelési díj havi 50.000,-Ft-ra változik. 

4. Javasolni fogjuk, hogy az intézményi megállapodásokban rendelkezzünk a 

jegyzőkönyvek kölcsönös megosztásáról.  

5. Gyapjas József képzését az Alapítvány finanszírozza. 

6. A következő Kuratóriumi ülés időpontja: 2018.11.05. 17:30 

 

Budapest, 2018.10.15. 

 

 Osváth Andrea 

kuratóriumi elnök 

 


