Jegyz6kiinyv a Csillagberek Wadorf Alapitvdny kurat6riu mi i.il6s616l
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d6pont: 2017. aprilis 12.

R6sztvev6k: M6szdros Anik6, Osviith Andrea, Sz6ke Eszter

Megfigyel6k6nt r6szt vesz: Huffman Szilvia, Bdndy Barbara, Molndr D6nes, S6s panna
Napirendi pontok:
0. Nagy Tibor szervezeti kommunikdcioval kapcsolatos tdjekoztatoja
1. Kurat6rium v6lemenye az alapito fe16 a kuratdriumb6vit6sr6l, javaslataink megfogalmazdsa
2. Az alapitvany int6zm6nyeinek k6pviselete 6s 6rdekeinek v6delme a kurat6riumban a bcivit6sig

3. A keddi megbesz6l6s alapj6n azint6,zm6,nyekkel a koltoz6sben val6 egyuttmfikod6s - a kurat6rium
feladatai 6s azok elosztdsa
4. A c6ges tdmogat6i szerzcid6s/ nem szerz6d6s k6rd6s megbesz6l6se
5. Kockdzatelemz6s - Kulfoldi adomdnyb6l szarmazo t6mogatdsok miatti jogdllds vdltozds lehetclsege
tekintettel a Lex CEUra, 6s az alternativ iskoldk kolts6gvet6si torv6nybe utalt normativa tdmogatdsdra err6l lehet hogy 6rdemes 6lldsfoglal6st k6rni a Szovets6gt6l.
6. Ovoda, iskola, alapitvdny koltsegeinek kezel6se

6sszefoglal6:

1.

Naqv Tibor: A dial6gus, rnint szocidlis technika

Nagy Tibor ismertette azt a megbeszelesi technik6t, aminek a haszn6latdt javasolja a megbesz6l6seinken.
Ennek a jegyzete mell6kelve az rll6s jegyzcikonyv6hez.
1. Kuratorium v6lem6nve az alapit6 fe16 a kuratoriumbovit6sr6l, iavaslataink meqfoqalmazasa

Huffman Szilvia, mint alapit6 jelezte, hogy b6viten6 szeretn6 6v6dai szulcjkkel b6viteni. Egyik jelolt 85ndy
Barbara. Az ovoddban felallt egy munkacsoport ennek az el6k6szit6s6re. Barbara egy 6vre szeretn6
vSllalni a feladatot, ami id6 alatt kidolgozzuk, hogy a kescjbbiekben hogyan legyen a fenntartds.
Kozos megegyez6s az lett, hogy 6lljon fel egy kozos munkacsoport (6voda, iskola), 6s egy 6v alatt
dolgozzak ki annak a menet6t, hogy a jov6ben milyen m6don legyen biztositva a fenntartoi mUkodes, az
int6zmenyek egyenrangrj k6pviselete a fenntart6ndl, valamint a kuratorium tagjainak cse16lod6se.
2, Az alapitvdnv int6zm6nveinek k6pviselete 6s 6rdekeinek v6delme a kurat6riumban a bcjvit6siq

Bdndy Barbara 6s Osvdth Andrea jelezte, hogy nem bizik benne, hogy az onkormdnyzati targyalSsokon
egyenrangIan lesznek k6pviselve a k6t int6zm6ny 6rdekei.
Jegyzok6nyvdn kiv]li megjegyzds: Az ul6sen utan Mesz6ros Aniko e-mailben javasolta, hogy a
bizalmatlans6g feloldasara a targyal6sokra az ovoda vegyen r6szt.

3. A keddi meobesz6l6s alapidn az intdzmenvekkel a koltoz6sben va16 eqvuttmrjkod6s - a kuratorium
feladatai 6s azok eloszt6sa
Az otoldal0 megbeszel6sen egy6rtelmUen kimond5sra kerult, hogy a szellemi impulzusok alapjdn
megszUletett pedag6giai celok megval6sulSsdt kell tdmogatnia a munkacsoportoknak. Azon kell
dolgoznunk, hogy lehetclleg minden pedag69iai igeny megval6suljon.
4. A c6qes tdmoqat6i szerz6d6s meqbesz6l6se
Minden szLllclt, aki c6ges tdmogatdsi szez6d6st kivdn kotni az alapitvdnnyal, tdjekoztatni kell a116l, hogy
amennyiben sajdt c6ge nem StvSllalja a szul6i kotelezetts6get, a NAV vizsgdlatot kezdem6nyezhet emiatt a
c6g ellen.

5. Kockdzatelemzes - KLilfoldi adomdnvbol szdrmazo tdmoqatdsok miatti ioq5llas vdltozds
lehet6s6oe

Figyelemmel leszi.lnk r5, ha hat;ilyba l6p a torv6ny, sok mindent nem tudunk tenni.
6. Ovoda, iskola, alapitv6nv kolts6qeinek kezel6se
Megbesz6ltuk, hogy a koltsegek kezel6se marad a jelenlegi m6don, az alapilvany irodai kolts6gei nem
jelentosek, ezeket nem kezeljuk kulon az int6zm6nyek6trjl. Minden olyan egy6b kiad6st,
ami csar az
alapitvdnyt 6rinti, vagy mindk6t int6zmeny 6rdekeibe egyarSnt tartozik az alapitv6nyi m[jkod6sre elktilonitett
penzbol fizetjirk (pl rigyvedi drl)
M6sz5ros Anik6 alapitvdnyi munkavegz6senek dijazasata kovetkezci kuratdriumi ul6sen besz6lirjk meq.

A kurat6rium diint6sei:

2.

3.

Allitson fel a k6t int6zmdny egy kozos munkacsoportot a jovcibelifenntart6i mUkodes
kidolgozdsdra. E116l Sz6ke EsztertSj6koztatja az dv6dai szrilSket a kovetkez6 szul6in, az
iskolaiszLi16ket pedig miijusiiskolaif6rumon tdj6koztatjuk. Osvdth Andrea vdllalja a
munkacsoport feld llit;isd nak megszervezes6t.
Minden sztil6t, aki c6ges tdmogatdsi szerz6dest kivdn kotni az alapitvdnnyal, tajekoztatni kell arrol,
hogy amennyiben sajat cdge nem dtvSllalhatja
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a szulcji kotelezetts6get, a NAV vizsgdlatot

kezdem|nyezhet emiatt a c6g ellen
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