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2" Ovoda fehij itdsiinak koord inSlSsa

1.

KAP p6ly6zat
Olyan c6llal lehet p{lyirzni, amitobb szervezet szinergikus egyrittmfikod6se r6v6n uj dolgot hoz
l6tre. Egy hetunk lenne egy jri otletet, 6s egyuttmUkorjci partnert tal6lni, aztln meg kampdny kell a
n6pszerr-1slt6sre. Abban maradtunk, hogy id6n nem p,dlydzunk.

2. Alapit6i okirat megbesz6l6se
A bankszdmla feletti rendelkelz6sekre vonatkoz6 passzusokat pontositani kell. Jogkorok,
felel6ss6gek sz6tvSlasztAsa t6mdban Andi besz6l Ndmeth Agival, hogy ezt az alapitoi okoiratban
kell-e rendezni, vagy mdshol, pl. SzMSz. (okt,2O-ig)
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El5z6 kurat6riumi iil6seken vSllalt feladatok Sttekint6,se
FB tagok elfogadtdk arfelk6r6st, al6irdsaik beszerz6s6t, tis azok N6meth Agihoz eljuttat6s6t
Andi int6zi (okt. 27-ig)
Vdllaldsos rendszer kr5rd6fvek elkdsztiltek, miir a Szovets6gn6l vannak, hamarosan
kikuldesre kerulnek
Kintlev6seg, kozjegyz6: Amint lesz rd kapacitiis, foglalko:zunk vele. D6nes utdnan6z, hogy
kell-e foglalkozni a ko'vetel6sek el6vril6s6vel, illetve ig6nyel elektronikus al6ir6st, hogy
tudjon 6 haladni ezzel a t6m6val (nov. 6-ig)
Adatvddelmi szabSlyzat: NAHI szdm ig6nyl6s1., 6s az adaLtv6delmi nyilatkozat honlapra val6
feltetelet Eszter int6zi (nov 6-ig). Az int6zm6nyek 6ltal kerzelt adatok osszeszed6s6vel
kapcsolatban m69 egryeztetunk hamarosan.
JegyzSkonyvek: Anik,5, Andi kozosen int6zik :)
Alapftvdnyi titkdri Sllds;: szerd6ig hirdetjuk az iskolai-6voda listdkon, utdna sz6lesebb
korben, Barbara int6z:i m6g ma
Alapitv6ny m6rleg m6dositds6t Barbara csindrlja (rij hatarid6 2017.11.06)

4.

2016 SZJAI%
Az el6z5 6vhez hasonloan ls r6sz az Alapitvdnyt illeti, a marad6k oss;zeget (2016.12.g1-i l6tsz6m
adatok alapjan) l6tszamarlnyosan osztjuk el a k6t int6zm6ny kozott. l\z osszeg sz6tosztdsdt az
alapitvdnyi bankszdml6kon Anik6 intdzi.

5. Demeter Eva 6vodavezeti5i kinevezrirse
Eva vezet6i kinevez6s 6lhatarozatlan idej0re
',r6ltoztatjuk. A bejelent6st Eszter int6zi.
6. Arp6d 0ti 6pi.ilet tornaterrn6nek has;znosit6sa
A tandri konferencia leirta a peremfelt6teleket, azUTE is el6adta ig6nyeit, felmerte a helyzetet, 2
heten val6szinUleg kapunk t6[ik aj6nlatot, arr<il kell majd dontenUnk. /\nrdi es G6ll Krisztina viszi az
ugyet.

.

Bev6telek-kolts69ek feloszt6sa int6:rmtinyek k6zcitt
Felmerult, hogy a bev6telek elosztiisa fugg majd att6l, hogy, hogy a b6rleti dijat, rezsit
teruletardnyosan, vagy l6tszdmardnyosan osztjuk-e el azinllzm6nyekl kozott. Az 6pitkez6s
kolts69eivel kapcsolatban probdlurrk min6l egvdrtelmUbb ar6nyositdsi megolddsokat taldlni
(munkaid6, terulet, stb..).
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8.

MWSZ tagdij
Az alapitvdny tov6bbra is 10.000 FU6v tagdrjatfizet a szovets6gnek, hnik6 jelez vissza nekik. Az
int6zm6nyek tagdijvdllaldsa is idSben megtortrint.

9.

Kurat6rium mfik6d6se
A napirend tervez6sdre haszndljuk tovdbb a kdzos fdjlt, mert bevdlt. Andi megk6rdeziAgit, hogy
kell-e napirendet kozz6tenni. A vdllalt feladatokrol ezent0l listdt vezetLink kozos fdjlban, abban
jeloljuk a feladatok lefrdsdt, felel6sdt, hatdridej6t, stdtuszdt is. Andi cslndlja at6bl6zatot 10.19-ig.
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0. T6mogat6i megdllapod6s

Dcint6s szuletett az alapftvdnynak tlelajdnlott tiimogatdssal kapcsolatban:
Az Alapitvdny dltalfenntartott 6voda rtj 6piltletben val6 kialakitiisdnak c6ljdra 2O.OOO.OOO Ft
6rt6kben felaidnl*s drkezett. Az lllapitviiny a tdmogatdst 5 igen szavazattal etfogadja.
Javasoljuk, hogy keszuljon megdllapod6s, amiben a tdmogat6 leirja, hogy a p6nzt kifejezetten az
6voda r6sz ki6pit6s6re szdnja.
11. Arp6d

riti 6ptilet gondnoki lak6sdnalri haszndlata

Sztiletett egy TK dont6s arr6l, hogy Dudds Eszter a fel0jitdst kovet6en dtmenetileg haszniilhatja
az iskola keruleten tal6lhat6 gondnoki lakdst. A kuratorium szempontjait Aniko a tandri konferencia
ele tdrja tovdbbi egyeztet6s celjdb6l.
12. Ov oda fel0j itdsdnak koordli ndldsa
Ugy tOnik, nincs olyan sziil6, aki tuclnd vdllalni. A szakmai r6sz heti r6szv6tellel Konrdd kez6ben

marad, Eszter gondolkodik, hogy milyen konstrukci6ban tudna viillalni a munkdt.
-.
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