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Osszefoglal6:

1.

FB. alapit6i qkirat mridositdsok

Elment a lev6l a sztil6knek, Boga Emese jelentkezett. Megkerestiik Nemeth Agit, belekertll az FB-re
vonatkoz6 r6sz a szeptember v6g6n m6dositand6 alapit6 okiratba. Hdrom jeloltiink van eddig: Nagy
Tibor. Gadl Kriszta 6s Boga Emese. M6g egy jelolttel Lresz6lunk, u1:.6na az alapit6 dont az FB tagokr6l.
Szeptember v6g6re v6rhatriak N6meth Agi vAlaszai az alapitb okirat m6dositdssal kapcsolatos
k6rd6seinkre, addigra lesznek FB tagok is. Feladat: Barrbara beszril kedden az utols6 jet<ilttel.

2.

Alapitvdnyifeladatok szdmbav6tele. csoportositSsa. tiszts6ovisel6k dijazdsa

a kur6torok 6ltal kitoltott tAblAzat alapj6n oss:zegezte a feladatok kor6t, 6s id6ig6ny6t. Az
eredm6ny: az Ugyviteli feladatok jelenleg heti B 6rdt, a kurdtori feladatok havi 8-10 6r6t tesznek ki.

Andi

Diint6s: Az alapitv6nyi UEyint6z6/tigyviv6 munkakiirbe keresi.ink m6g jelenleg elv6gzend6
feladatot (pl. fund-raising), 6s l6trehozunk egy napi 2 6riis 6ll6st, nett6 50e Ft b6rez6ssel. A
kurdtorok tiszteletdija havonta 15e Ft lesz. A havi 10 6riin trril v6gzett munkdt kiilcindijazzuk
majd, ha lesz ig6ny rd,

3.

Kolts6gvet6s aktuali;:6l6sa

Andi minden kordbban tor,olt t6telt visszatett a kolts6gvet6sber, es figyelembe vette az 6voda
fel0jit5sdnak vdrhat6 osszeg6t is. Lesznek m6g m6dor;itdsok, amil<et Andi csin6l majd, de Barbardt is
beavatja, hogy ne egyedul 6 legyen k6pben mindennel.

4.

Forrdsteremt6s. vdllerldsos rendszer

D6nes levele 6s egyeb felmerul6 otletek alapjdn jovS kedden foglalkozunk jobban a feladattal. A
forrdsteremt6s r6sze lenne, hogy tobb befizet6s 6rkezne a szuil6kt6l, amit a vdllal6sos rendszer
bevezet6s6vel szeretn6nk lehet6v6 tenni. Andi, 6s Berrbara azt s:zeretn6k, ha 100 f6s f6rum helyett
kisebb csoportokban besz6lrr6nk a csaliidokkal, hogy jobban be tudjuk vonni 6ket, meg tudjuk osztani
veluk a c6lokat, lehet6s6geket, megismerjrik a velemenyriket, otleteiket. Feladatok keddig: (1) Andi
m6g ma megosztja veli.ink a k6rdSiveket, amit a fenntart6lknak 6s w. sziil6knek szeretne

elkiildeni inf6 gyijjt6s c6l.i6b6l, keddig v6lem6nyezzfik 6ket, az til6sen drintiink a v6gleges
formiir5l, (2) Barbara ir eEy levelet a t6mdr6l a tSzril6i Sz6kl r6sz6re, azt is v6lem6nyezziik
keddigl, a k6sz levelet majd Emese kiildi tovdbb a Sz:iil6i K6pvisielet tagoknak, akiket szeretn6nk
bevonni a vaillaliisi rendszer bevezet6s6be.

5.

Kinnlevcis6qek kezel,6se

H6rom tAvozo csalSdnak vannak tartozdsai. A kozjegyzli meghagy6s beadiisa esetenk6nt 5e Ft,
megpr6bdlkozunk ezzel a m6dszerrel behajtani a kinnlevcis6geinket, mivelj6 visszajelz6sek vannak a
mddszer m(kod6k6pess6g6r6l. Feladat: Anikd megkeresi aklfiegyzbtt, 6s int6zi i tov6bbiakat.

6.

KOZ 1%

Az elmaradt bevalldst p6toltuk, ferllebbez6st :rdtunk be, hogy ne zdrjanak ki minket 1 6vre az
fogad6s6ra alkalmas c6gek kor6b6l. Vdrjuk a viAlaszt.

7.

1o/o

lskolaih6zirendv6lem6nverz6se

Tobben elolvastuk, a visszajelz6sek hatiirideje ma este.

8.

Adatv6delem

Tavasszal Nemeth Agival besz6ltiink r6la, hogy szuks6ges lenne szabdlyzatot k6sziteni, 6s abban
meghatiirozni, hogy az alapitvAnyban, 6s int6zm6nyeiben az egyes szerepl6k milyen adatokat
kezelhetnek. Feladat: Keres[ink jogiiszt, aki tud ebben segiteni nektink. (Kedden visszat6riink
rd, hogy ezzel kapcsolatba ki mit csin6l pontosan)

9.

Fenntart6i struktrira m6dositds6nak lehet6s6q{6t kutat6 munkacsoportfeldlldsa

Csak Pint6r Agi jelentkezett. Aniko orulne, ha r:gy friggetlen szak6rt6i csoport csindlnd, azaz nem mi.
D6nes szivesen venne r6szt akthran a feladatban. Andi 6s Barbara 6rdeklcidnek, de ink6bb csak
kis6rn6k a folyamatot. Feladat: Andi besz6l keiddig Pint6r Agival, jriv6 kedden kitaldlunk a leend6
munkacsoportnak egy munkamenetet, 6s bizunk benne, hogy azt meghirdetve taldlunk meg
erdekl6d6ket, akik r6szt venn6nek :l munk6ban.

10.

2015-os beszAmol6 m6dosit6sa

A normativa dtkonyvel6se az eredm6nyt nem rn6dositand, viszont emiatt bele kellene ny1lni az iskola
m6rleg6be is, ez6rt Barbara azt javasolta, hogy egyel6re ne nyUljunk a 201S-os besz6mol6hoz.
Feladat: Barbara konzultdl ezzel l<apcsolatbarn So6s Evdval.

11.

KUratdriumi jegvzcjkonyvek a honlapra

Tavasz 6ta elmaraddsban vagyunk a jegyz6konyvek feltolt6s6vel. Feladat: Keddig Barbara az egyik
hosszabbra sikertilt jegyz6kcinyvet Ier<ividiti, Andi a k6sz jegyz5k<inyveket nyomtatja, alaTiia,

Anik6 pedig szkenneli, 6s feltdlti 6ket a honliapra.

12.

Ul6sek meghirdet6se. jeglZ:Skonvv irds

Az ul6seket rendszeresen minden h6nap harrnadik szerddjdn tartjuk majd reggel g-kor. Az osszes
tervezett id6pont megjelenik majd a honlapon, de p6r nappal az rll6s el6tt Barbara krilon ir majd a ket
int6zm6ny levelez6listiijdra, hogy a:z 6rdekl6dcj rszul6k el tudjanak jonni az ul6sekre, ha szeretn6nek. A
jegyz6konyveket ezent0l t heten behll kell elk6sziteni.
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