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Etkez6si dij sziimitdsa

Alapitviinyi munkav6gz6s
Kuratorium b6vitdse - fenntartdsi rendszer m6dositiis5val kapcsolatos munkacsoport

A kurdtorok megaillapodnak abban, hogy az iil6s Andivezeti,a jegyz5konyvet pedig Barbara.

7.

Diint6si csoport

fenntart6i

6s gazdasiigi funkci6k kdpviselet6nek sz6tvdlasztdsa 6rdek6ben Anik6 6s Andi is reszt
vesznek a dontesi csoportban, amelynek utasitdsi joga lesz a koltoz6s projektvezet6j6nek
vonatkozds6ban. Krisztindt, tis az Eptilet munkacsoportot a dcint6srcjlAnik6 6s Anditdj6koztatjdk a
kovetkez6 rll6sen.
A

2.

Sztil6i t6mogat6si megdllapod6sok
Anikd jelezte, hogy Nemeth Agi elk6szitette a megdllapoddsok tijabb verzi6jiit, ami pontositdsokat
tartalmaz az el6z6hitz k6pest. Mindannyian szeretn6k, ha a kovetke zd 6vre mdr a megSllapod6soknak
ezen (j formiija lenne haszndlatban. Az 0j verzi6 utal egy dokumentumra (Sztil5i tilmogatdsok
rendje), amijelenleg m69 nem l6tezik, ennek els5 verzi6jiit Anik6 h6tf6re elkeszlti. A kurat6riumi
tagok kedden reggel [jra taliilkoznak, addig alaposabban iitn6zik az Anik6;iltal k6szitett
dokumentumot, 6s a tdmogatdsi megdllapodds rij verzi6jdt, ut6na megegyeznek r6la, hogy melyik
reszeit tudjiik elfogadni.

3.

Etkez6si dij szdmit6sa
Nagyon fontos lenne, hogy szdmba vegyuk az 6tkeztetes kiad5sait, mert jelenleg csak a Godolyetcil
megrendelt etel drdnak egy r6sze terheli a szrll5ket. Anik6 es Barbara hetf5n kiszdmoljdk, hogy
milyen koltsdgeket kellene m69 figyelembe venni a szdmitdsndl (pedag6gusok b6re, terit6, szalv6ta,
ev5eszkoz stb..), ennek alapjdn javaslatot tesznek a kdvetkez6 tan6vre vonatkoz6 6tkez6si dij
osszegere. Tekintettel arra, hogy a jogszab;ilyok vSltoz:isa miatt az iskoliit terheli annak a koltsege is,
hogy a 3, es tobbgyerekes csal6dok gyerekeif6lSron 6tkeznek az iskoldban, ki kell szdmitani azt is,
hogy ez mekkora kolts6g az iskoldnak. Szilvi hetfcire szdmba veszi azokat a csal6dokat, akik erlntettek.

4.

Alapitvdnyi munkav6gz6s
Andi keszitett egy tdbldzatot, abban felsorolta, hogy tudomdsa szerint milyen feladatokat vegeznek
jelenleg a kurdtorok. Megbeszeltek, hogy el kell kriloniteni azokat a feladatokat, amiket a kurdtori
min5segben v6geznek (pl. kurat6riumi rll6sen val6 r6szv6tel), ami az alapitviiny mfikodtet6s6vel
kapcsolatos i.tgyvitelifeladat (pl. alapitvdnyitjgyint6z6s hat6sdgokndl), illetve mik azok, amir
intezm6nyi feladatok,6s az int6zm6nyekn6l betoltott munkakorokhoz tartoznak. A kurdtorok hetf6
estig Andi tdbldzatdt kieg6szitik, es kedden reggel a kapott eredmenyeket osszesitik. Kovetkez6
lep6sk6nt dontenek a116l, hogy milyen m6don lehetne hono16lni az alapitvdnyi munkav6gz6st (pl.
havi x 6rdra egy fix osszeg, lehette 6radij).

5.

Kurat6rium b5vit6se
El5z5 alkalommal a kurat6rium megSllapodott a116l, hogy letrehoznak egy olyan csoportot, amiben
az ovodai es iskolai sztilSk, pedagdgusok vehetnek r6szt, 6s szdmba v6ve a lehet6s6geket kidolgozzilk,
hogyan lehetne olyan fenntart6i rendszert kialakitani az int6zm6nyekben, ami a legjobban szolgiilja

az intezmenyek zokken6mentes mfikodtet6s6t. Huffman Szilvi jelezte, hogy a csoport feldllitdsdt6l
ftiggetlenLilfontosnak tartja a kurat6rium bcjvril6s6t. Koriibban a kurat6rium k6rte, hogy a koltozessel
kapcsolatos plusz feladatok elliit6siira, 6s a kurdtorokra nehezed6 felel6ss6gek enyhit6se erdek6ben
az 6vodai sztll6k is kapcsol6djanak be a fenntart6i feladatok ell6tdsdba. Ennek els6 ldp6se lenne
a
kurat6rium bcjvtil6se. Anik6 aggodalmdt fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az iskola szuldknek nincs
meg a lehet5s6ge hasonl6 bekapcsol6ddsra. Egy hosszabb eszmecsere ut6n a kurdtorok megtudtak
egyezni abban, hogy az iskolai szrilcjk resz6re is nyitva hagyjdk a kapcsol6dds lehet6s6get,
amennyiben komoly szdnddkuk van, hogy r6szt vegyenek a fenntartdi munka, ds felelcisseg
vdllal6sdban. Egyet tudtak erteni abban is, hogy a fel6ll6 munkacsoportnak jov6 mdjusig alaposan
korbe kelljdrnia a lehet5s6geket, hogy megtaldljdk a legmegfelelcjbb megolddst a fenntartoi
feladatok elldtdsdra. Az 6vodai ds iskola kozoss6g tdjekoztatdsdra Eszter, es Andi irnak egy
kozlemdnyt, amelyet a kovetkez5 6vodaiszul6iesten (05.17), illetve az iskolaiszrjl5ifdrumon (05.23)
lesz mod megvitatni az 6rintett csalddokkal.

Diint6sek

1.

Anik6 6s Andi vesz r6szt a koltoz6st koordindl6 dont6si csoportban. Az 6rintetteket

tdj6koztatjdk.
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4.
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05.16. a kovetkezS kurdtoritaldlkozd, aholdont6s szuletik a szul5itdmogat6si
megdllapoddsokr6l, 6s az alapitvdnyi munkav6gz6ssel kapcsolatban.
Anik6 6s Barbara kiszdmoljilk a 2O1l /1.8-as tan6vre vonatkoz6 6tkez6si dij osszeg6t.
Eszter 6s Andi kozlem6nyt ir a kurat6riumbrjvitdsr5l, illetve az
kia lakitds:i ra fel6ll6 m unkacsoport a lakuliisii 16l.
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