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R6sztvevSk: Bdndy Barbara, M6szdros Anik6, Molniir D6nes, osvdth Andrea
Jegyz6konyvet k6szitette: Osvdth Andrea

Napirendi pontok:

1. Ugyintez6i all6s
2. Gondnoki lakds
3. Ovodai iskolai feladatrck

sz6tvSlaszt6sa

4. Hitel
5. Fenntart6i 6talakulds munkacsoport

6. AFA-kor
7. Szul6i besz6lget6sel< - Vdllaldsos rendszer
8. Gy6gypedagogiai Wa[dorf lskola

1.

Ugyint6z6i 6ll6s
Egy jelentkez6s 6rkezett, m69 egy szul6 jelezte, hogy jelentkezit<" Amennyiben nem jelentkezik
megfelel6 jelolt, akkor meghirdetjuk az 6ll6st mashol is. Barbara

2.

Gondnoki lak6s
Barbara k6szft egy konkr6t, t;zdmft6sokat is tartalmaz6 rovid leindst a TK-nak. El kell a TK-nak
mondani a tobbifelmerult k6rdesunket is, hogy ldssdk, hogy penztigyi szempontb6l nem felt6tlenul
egyszer0 az ilyen helyzetek kezel6se, 6s ezeket mus,z6j figyelenrbe venni, akkor is ha a j6 szdndek
motivdl minket" Korultekint6err kell meghozni minden ilyen dontest. -

3.

Ovodai iskolai feladatok sz6tv6laszt6sa
N6meth Agijavaslatdra ugyrerndet kell k6sziteni. Ut6rranezunk, l'rogy az ugyrendet hogyan
6rdemes megalkotni, miben krllonbozik az SZMSZ-t61, D6nes

4.

Hitel
Soos Eva egyeztetett a Magnet Bankkal
Ovi tervek novemberre k6szulnek el akkor ldtjuk pont,osabban a terveket. Akkor lesz k6sz a
konyvel6s is 1-9. h6napra a2int6zm6nyn6l, 6s az alerpltvdnyndl, K6ltsegvet6sek 6s f6konyvi
kivonat birtokdban lehet tovdbblepni a hitel igenyles fr-'le.

5. Fenntart6i 6talakuliis; munkacsoport
A munkacsoport megkezdte ar mUkod6s6t Kovetkez6 ulesuk oktiiber 30-6n lesz 18:00-kor. Szril6ket
6s tanft6kat megk6rdeztunk 6rs Van, aki csatlakozika munkacsoSlorthoz (Barta Margit, Bozs6
R6bert, Gyulai Gabi, Molndr Zlsolt, Bakajsza Gdbor)
6.

AFA-kor

Arra a kiaddsra tudunk teljes ,eg6szben, vagy ardnyosftva AFA-t visszak6rni, ami bev6tel szerzl
tev6kenys6ghez kapcsolddik, Az alapitvanynak a tornaterem/konyha b6rleti dij miatt, az iskol6nak
az 6tkez6s miatt 6rdemes lehet bel6pni az AFA korbe. Az AFA kdrosseg iskoldra vonatkoz6 r6sz6t
Anik6, 6s Barbara kiszdmoliiik.
7
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Szi.il6i besz6lget6sek - V6llal6sos rendszer

A Szul6i K6pviselet tdmogatja a betsz6lget6seket 6s szivesen r6szt v€|sz a vdllaldsos rendszer
kialakft6sdban. Azt javasolt6k, hogy a besz6lget6seket halasszuk el janudrra, mivel a fel0jitds miatt
most nagyon sok teher nehezedik a sztjl6kre. Ez avillalasos rendszer bevezetds6t is h6trdltatja.
A v6llaldsos rendszerr6l a k6rd6iv a MWSZ-nr5l van, rd kell kerdezni Sizab6 Zolinitl. mikor lesz
kikuldve. Andi - 2017 .11.27

8.

Gy6gypedag6giai Waldorf lskola
Andi beszdmolt r6la, hogy elindult egy kezdenn6nyez6s Waldorf Gy6g,ypedag6giai lskola
l6trehozdsdra' A kezdem6nyez6 ktir Jancsek Gdbor, Kiss Trinde, Liszka Andi, Osviith Andrea 6s
Pintye Marcsi, akik azt vdllaltdk, hogy a tdmogatj6k a szril6k, pedag6gusok 6s terapeutdk
egymdsra taldl6sdt, de nem celjuk hogy 6k maguk alapitsdk meg az iskol6t. Az els6 meghirdetett
alkalmon kb. 70 f6 volt, pedag6gusok, terapeurtdk, szul6k vegyesen. A, szervez6k meg
augusztusban megkerest6k az iskoldnk Tandri Koll6giumdt, hogy esetleg az 0j 6priletben tudnak-e
helyet biztosftani a Gy6gypedag6gai Waldorf iskolSnak, amikor az elindul" A TK vdlaszdt6l
fu g getlen ul za)lik a kezd em6nyez6ri.

Feladatok:
Ugyintez6i dll6shirdetest Facebookra kitenni - Barbara, november 1.
Gondnoki lak6s p6nzugyi leir6s - Barbara, nol,ember 1S.
Besz6lni Szab6 Zolival vdllalSsos k6rd6iv tigyben - Andi, okt. 27.
Ugyrendnek utdnan6zni - D6nes, november 1.
lskola 6tkeztet6s AFA kiszdmolSsa - Barbara, Anik6, november 1b.
Soos Evdval AFA ugyben egyeztetni - Barbara, november 1.

Budapest 2017. okt6ber 25.
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