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ld6pont: 2017. szeptember 19.
R6sztvev6k: M6sz6ros Anik6, Osv6th Andrea, SzSke lEszter
Leend6 kur6tork6nt r6szt vesz: B6ndy Barbara, Molndr D6nes
Jegyz5konyvet k6szitette; Osvdth Andrea

Napinendi pontok;

1. El5z6 kurat6riumi ulesen vdllalt feladatok littekintese
2. Ugyintez6i 6s kurdtori feladatok sz6tvSlaszl6sa
3. Csillagberekkozos;s6giv6s6rlds
4. Afa koross6g + Ovi enged6lyez6s
5. Utikolts6g t6rit6s
6. Mesekonyv
7. Koltsegfelosztds ovi 6s iskola kozott
1. El6z6 kurat6riurni iil6sen viillalt felarlatok iittekint6se
Felilgyel6 Bizottsag:
Barbara a mai napon bes;r6l az utols6 jelolttel, utdna az alapito dont a jeloltek ismeret6ben,
hogy kiket ker fel
Feladatok:
- Barbara visszajelez a kurat6riumnak, hogy a negyerdik jelol vdllalnS-e a feladatot.
Hatdridd: 2017 . Szeptember 20. (tftolagos rnegjegyz6s, Csaba Attila is vdtlatja, ki)ld
magar5l par szat hamarasan)

'
-

Az alapit6t tdj6koztatja: M6szdros Anikdr, kurat6riurni elnok Hatdrid6: 2017"
Szeptember 22.
Dont a Feltigyel6 Elizottsdg tagjairol 6s 6s ia kivdlasztott jelcilteket fek6ri:: Huffman
Szilvia, alapft6. l-latdrid6: 2017. Szeptember 29.

Vdllal6sos rendszer:
Aniko jelezte, hogy a Mag'yar Waldorf Szovets6gben sz6ba krarrllt a k6rd6fv, felmerult, hogy
Iehetne ez a Szovets6g fel6l int6zett felm6r6s, igy oda is jutnia vissza informdci6, illetve a
szovets69en keresztul tudjuk megsz6litani a kozoss6get.
Barbara besz6lt a szu16i krSpviselettel, 6k a gyakorlati megval6sitds6ban szeretn6nek ink6bb
reszt venni. Szkeptikusak abban, hogy a szellemi r6sze mennyire 6tadhat6 a szul6knek.
Boga Emesenek elkuldjuk a k6rd6fveket, 6 tag a Sizul6i K6pviseletben, 6s a Kommunikdci6s
Csoportban is.
Feladat:
- Barbara ktildi a kdrd6ivet Emes6nek. Hartdrid6:2017. szeptember20.
- Osv6th Andrea felhivja Szab6 Zolt6nt 6s; egyeztet vele. Hatdrid6: 2017.
Szeptember 22.
Kintlev6sdgek.
Aniko keresett nyomtatv6nyt, b6rmelyikkozjegyz5hoz be lehert adni a kitoltott iratokat.
Feladat: M6szdros Anik6 kit6lti a nyomtatv6nyokat 6s leadja akolegyz6nek. Hat6rid6:
2017 Szeptember 29.

Adatvddelem:
A (ogdsz, tandcsad6) szul6kt6l kell segitsriget k6rni. Mind a hdrom.jogi szem6lyre
(alapitvdny, ovoda, iskola) kell l,l6szuljon adatv6delmi szabdlyzat. l\/ivel szem6lyes adatokat
k6rnek be az int6zm6nyek a jek:ntkez6kt6l, ez6ft.kozz6 kell tenni a lronlapon az adatkezel6si
nyilatkozatot.

Feladat: Barbara besz6l Baxiival, ezenkiviil M6sz6ros Anik6 lerv6lben megkeresi
sziif 6ket 6s segfts6get k6r. Hat6rid6: 2017 . Szeptember 30.

a

Ha nem 6rkezik felajdnlds a szurl6kt6l segits6gre okt6ber mdsodik lret6ig, Anik6
)elzi ezt a
kurat6riumnak 6s a kovetkez6 tjrl6sen megbesz6ljrik mi legyen a tovi6bbiakban.
2015-6s beszamol6
Evdval egyeztetett Barabara, 6s; arra jutottak, hogy k6szriljon el mdrgis, hogy ha bdrmelyik
bank visszamen6leg k6t 6vnyi beszdmol6t k6r, akkor legyen egys6ges a k6t beszdmol6.
Osszevont m6rleg csak 2017-bc'n fog k6szulni.
Felel6s: B6ndy Barbara, hatiirid6 2A17 . Oktober 6..
Jegyzdkonyvek:
A m6rciusi jegyz6konyvet Anik6 k6szitette, de nem kerult dtaddsra az a villlozat. amiben a
Andijavitdsra vonatkoz6 k6rd6s;ei vannak. A tobbijegyz6konyv megvan nyomtatva vagy
elektronikusan.
Az eddig ki nem nyomtatott jeg'g6konyvetrre tAndi nyomtatja, al6'uja 6s dtadja Anik6nak
szkennel6sre, feltolt6sre.
Feladatok:
- M6szdros Anik6 elktildi Osviith Andrednak a 2017 m6rciursi jegyz6kdnyv javitott
verzi6jdt, Hatdrid6: 2017 . Szeptenrber 25
- Osvdth Andrea az eddig ki nem nyomtatott jegyz6kcinyl,eket nyomtatja 6s
al{irja Hatdridci: 2017. Szeptember 27
- M6sz6ros Anik6 szkenrreli 6s feltijlti a jegyz5kcinyveket. Hat6rid6: 2Oi7. Okt6ber
1.

2.

Ugyint6z5i 6s kur6tori feladatok sz6tvdlasztdsa:

A kordbban dtbesz6lt feladatlister alapjdn Drlnes ir egy Ugyintez6i munkakori leirdst p6ntekig,
ami alapj6n tudunk keresni egy r:mbert eff€ o feladatra.
Eszter feladatait egy kordbbi megbesz6l6sern sz6tvdlasztottuk az 6vodatitk6ri 6s a kurdtori
feladatokat, ezen a megbesz6sern Barbara ,iegyzetelt, etkrildi a jegyzeteit Eszternek, aki
k6szt bel6le egy v6gleges vdltoz,atot az 6vodatitkdri 6s az dtadott feladatokb6l.
Feladatok:
Moln6r D6nes k6szit egy alapitvdnyi i.igyint6z5i munkakdri leirdst HatdridS:
2017. Szeptember 22.
B6ndy Barabara etkiildii a jegyzeteit Sz6ke Eszternek. Hatiirid6: 2017.
Szeptember 22.
Sz6ke Eszter elk6sziti arz ovodatitk6ri munkakciri leirdst 6s az dtadott
alapitvdnyi feladatok lis;trij6t. Hatdrid6: 2017 . Szeptember 29.

-

-

3.

Csillagberek kcizciss6gi vdsdrldrs:

D6nes elmondta az ezzei kapcsolatos elk6pzel6seinket, c6lunk a kozoss6g vds6rl6erej6ben
lev6 multikndl lecsapodo profit dtcsoportositdsa a multikt6l az alapftvanyba.
Anik6 besz6molt a Welfdorf mozgalomt6l. Javasolta, hogy klrdezzik meg a tapasztalatokrol
azt a R6t szul6t, akik r6s:zt vesznek zolds69 kozoss6gek mfikodtet6s6ben.
Besz6ltunk arrol az elk6pzel6sr6l, hogy esetleg er tesztel6s id6szakdba n az alapitvdnyon
keresztril tort6nne az uzemeltetds, Anik6 ezt nagyon kockd:ratosnak l6tta.
A feladaton D6nes, Barbara 6s Andi dolgozna, magdnszem6lyk6nt, belet6ve a szuks6ges
anyagi forrdsokat 6s murrkaid6t.
4.
Konrdd oktober elejdn kerzdi el a tervet a m0szaki kiiriishoz. Ha a hat6sdgok a tervek alapjrin
megadjdk az enged6lyt, akkor k6szulhet el a m0rszaki kifras, Teljes kivitelez6sre
felulkalkulalva a bels6 kivitelez6st kb 30 milli6 forint+ AFA. Eibben azudvar 6s azovi-iskola
elv6laszt6 kerit6s nincs benne. Lehet k6t utembren bonyolitani az enged6lyeztetest.
Kb 310 nm az oviteruletr:.
1. Utem kb 200 nm
2. Utem kb 110 nm
A kolts6gek is nagysdgrendileg fgy oszlanak meg;. Konrdd heti egy ellen6rz6st tud vdllalni a
kivitelez6s sor6n. A kiviterlez6 keres6se folyik. Anik6t aggas;ltja, hogy milyen sok az ovoda
kialakit6s6nak koltsege" Eszter szerint ezen r66rink gondoll<odni akkor, ha minden
informdci6 a birtokunkban lesz. Andijavasolta a l<eresztfinansziroz6s lehet6s6g6t, de Aniko
ezt nem tartja j6 otletnek Az AFA koross6gr6l Bocskai Bedval besz6l Andi 6s Barbara
(elvileg 10-6n jon fol Budapestre)
Feladat: Osvdth Andrea felhivja Bocskay Be6t 6s egyezteti, hogy mikor tudunk vele
taliilkozni.
Hatdrid6: 2017. Szeptember 26.

5. Utik6lts6g t6ritrlsi
Eszter elmondta, hogy a d6lutdnos 6von6nk, Andrea Erd6kertes r5l j6r be dolgozni. Mivel a
tomegkozleked6s nagyon neh6zkes onnan abban azidSsza[<ban, amikor jonnie kell,
szeretne 0tikoltseg t6rft6t;t k6rni. Ez az iskol6ban is felmerulrl a vid6kr6lj6ro tanitondl.
Torv6ny szerint jar 0tikoltseg t6rft6s annak aki m6s vdrosban dolgozik, ez kb.30.000 forintig
adomentes. Az a kerdes nnerrilt fel, hogy azokat arkik szint6n messzir6l jdrnak be (tanit6k),
hogyan lehet kompenzSlni, illetve, hogy akinek beepitettUk niSr a fizet6s6be (Agi), annak
hogy adjuk ezent0l. A tonr6ny alapjdn jdr6 juttatdr;t meg kell adjuk, de 5t kell besz6lni a tobbi
pedag69us t6mogatdsdnak lehet6s6geit.
https://net.jogtar.hu/jrlgen/hjegy_doc.cgi?docid=A1 000039. KOR

6.

Mesekonyv:

Keszul a m6sodik r6sz, ehhez jo lenne elekronikus szimlitzAd lehet6s6g , A szamlazz.hu
oldalon Eszter aktiv6l egy accounlolaz alapitvdnvnak.

7.

Kcilts6gfeloszt6s az ovi 6s az iskola kcizcitt:

Javaslat: teruletardnyos fralosztdsa a kozos koltsegeknek. Egyeztessuk, mi sz6mit kozos
koltsegnek. Dont6s azid(i lejdrta miatt elnapolva.
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