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Rtlsztvevdrk; Bandy Barbara, M6szdros Anik6, Molndr D6nes, Osvdth t\ndrea, Sz6ke Eszter,
Vagy6ckiAnita
Jegyz5kcinyv vezeti5: Vagy6cki Anita

Napiren di pontok:

1. Koz.ossegi kornmunikdci6
2. Anil:a fogad6irrdi
3. FelLlgyel6 Bizotts6g munkdja

4.
5.
6.
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1.

Pdrbesz6d inl6zm6nyekkel gazdasiigi t6mdkban
V6llal6si rendszerr6l besz6lni (szu16i)
T6jtikoztatas az Ovoda ugyeir6l
Kovetkez6 kurat6riumi ril6s id6pontja
Kciiross6g i kommunikSci6
Szerretn6nk egys6ges m6don, 6s folyamatosan tdj6koztatni az intlzrn6nyeinket az
alapftvdnyi torten6sekr6l. Ennek 6rdek6ben a kurat6riumijegyz,dkonyvek az ul6seket

kovet6en egy h6ten beliil elerhet6v6 tesszrik a honlapon, illetve szeretn6nk
renr:jszeresiteni egy hfrlevelet is, amiben kicsit r6szletesebben tudunk besz6molni a
nagyobb 6rdekl6desre szdmot tart6 ugyekkel kapcsolatban.
t6mdhoz [<apcsolodva Anik6 lemonddsdnak bejelent6s6vel, illetve esetleges
potl6s6nak lehet6s6gevel kapcsolatban az allf,bi dont6st hoztuk: csr-itortokig estig
(12.14) kimegy az intezm6nyi szril6i es pedagogusi list6kra egy hfrlev6l, amiben
beszdmolunk Anik6 lemond6s6r6l, Anita felv6teler6l, illetve isnr6t felhivjuk a szrll6k,
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tanit6k figyelm6t arra, hogy szivesen venn6nk az 6rdekl6rjok csatlakoz6s6t a
kuriilt6riumi nnunkdba, illetve a Fenntart6i csoportba. A janudri szulcji esteken
szemdlyesen is megjelennek a kurat6rium k6pvisel6i, 6s v6laszolnak a valtoz€rsokkal
kapcsolatban felmerult sziil6i k6rd6sekre, egy0ttal bemutatj6k Anitdt a szul6knek.

Anita fogad6616i
Alapftvdnyihctzzttj{rulSs befizet6s minden szerda reggel 8:00-9:00 ora kozott.
3.

Feliigyel6 Bi:zotts6g munk6ja
Andi elkuldi er Felugyel6 Bizotts6g tagjainak az 0j alap(t6 okiratot, es felkeri az
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elncik6t, hogy hfvja ossze a bizottsdg tagjait, dontsenek a munkamenetukr6l, 6s arr6l,

hogy milyen formdban, milyen gyakoris6ggal szeretn6nek kapcsolatot tartani a
kurat6riummal, milyen informdci6kra van t6lunk szul<s6g a munkdjuk
megkezd6s6hez.
4.

P6rlbesz6d int6zm6nyekkel gazdas6gi t6m6kban
Tobb felmerult tdma kapcs6n (mindket int6zm6nyt 6rint6 kiadilsok, illetve 0j epulet
has,;znosftdsdnak bev6telei, pedagogus b6rek kerd6se) arra jutottunk, hogy
szeretn6nk egy el6 pdrbesz6det az intdzm6nyekkel, hogy a felmerijl6 gazdasdgi

temdk gordillekenyen megoldodjanak. Ehhez kapcsol6d6an
hatdroztunk:
- aktualizaljuk az int6zm6nyi megdllapoddsokat (Aniko)

- egy kozos

-

dokumentumban osszeszedjrik azokal

a

kovetkezokrdl

ie kolts6g,eket,

amik

feloszliand6k (Andi)

kidolgrrzunk tobbfele javaslatot a gazdiilkodds lehets6ges menet616l
(kozosien), 6s ezeket lskolasz6k/Ovodasz6k ele tdrjuk megvitatlis celjdbol,
hogy a kovetkez6 kolts6gvet6sek k6szft6sekor a kdzosen kivdlasztott
gazdd lkoddsi alapelveink tudjanak mrir 6rv6nyesr.ilni

5.

Pedag6gus hr6rek
A pedlag6gurs b6rek korrekci6ja kapcsdn 6rkezett szill5i felajdnlasok kapcsdn
dcint6st kell hozni arr6l, hogy
a. lehet6'r6 tesszuk-e a szul6k szlmara c6lzott tiimogat6s nyrjjtdsdt
b. lehet-er konkr6t pedag6gust tdmogatni, vagy azt rszeretn6nl,i, hogy a
c6lirdnyosan 6rkezett p6nz felhaszndl6s616l a pedag69uspk maguk
dontsenek
c' legyen egy6rtelm0 a szul6k szamlra az is, hogy v6 kelil tennunk azt legyen
az, hogy ha nevesitve a tanft6k b6r6hez szeretn6nek l"tozzi4iuulni, akkor a
felajdnlott osszegb6l kb. s0% hasznosur ebben a formdban (nett6).
Andi 10% emrsl6st javasol 2018-ra, Anik6 szerint ez 6ppen 6venk6nt k6tsz:eri jutalom
osszeg6nek f,elelne meg, k6rd6s, hogy az 6rintettek a b6remelds melyik formdjdt
preferdln6k.

6.

T6j6koztatAs az Ovoda i.igyei16l

2 ovodai f6r6hely felszabadult. Facebook-ra ki lehet tenni, hogy a Waldorf Ovi 6ven
belul is fogad, Eszter jelezte, hogy Andrea elmegy, janudr 1-t6l rij 6v6n6ni 6rkezik a
hely6re (Natasia, akinek Waldorf v6gzetts6ge is van)
Az AN]-SZ hart6sdgi dllSsfoglalds megsztiletett, mindent rendben taldltak. ,A metegit6
konyhdval kaprcsolatban mdr a NEBIH az illet6kes. Az rigyint6z6s folyamatban van.
Andi sz6lt, hogy szak6rttl segits6get lehet k6rni att6l a holgyt,ol, akit at 0j eprilet
melegit6 konyhdja kapcs6n keresett meg kordbban.

7.

Kcivetkez6 kurat6riumi iil6s id6pontja
Az tinnepi k6szul6d6s, 6s a t6li szLinet miatt mindenki egyet6,r1. azze,il, hogy a
kovetkez6 kurat6riumi ules 2018 janudrj6ban legyen: 2018.01 .08. H6tf6, 17':30

FELADATOK
1. Fenntart6i Hirlrev6l kikuldese - Felel6s: BB Hatdrid 6: 2017.12.14.
2. Sztil6i csoportok szem6lyes ti4ekoztatasa - Felel6s: BB, MA, MD, OA, VA llatdrid6:
janudri szul6i ersteken
3. Uj alapit6 okirert kikuldese a Fe[igyel6 Bizottsdg tagjainak - Felel5s: OA Hatdrid6:
2017.12.15.
4. FB elnok6nek megkeres6se - Felel6s: OA, Hatdrid 6: 2017.12.15.
5. Kozos dokumentum l6trehoz6sa int6zm6nyek kozos koltsegeir6l - Felel6s: l)A,
Hatdrid6: 2017.12.20.

6'
7,

MWSz SzMSz 6s int6zm6nyi meg6llapoddsok osszevet6se - Fielel6: MA, Hatririd6:
2017.12.20.
GazddlkodSsi alapelvek kidolgozdsdnak el6keszit6se - Felel6si: OA, BB, Hatdrid6:
2018.01 .08

HATAROIZAT:

1.

A kurat6rium szem6lyi

2.

kcivetoen t h6ten belul taj6koztatjuk a szril6ket.
A kovetkez6 kurat6riumi ul6s id6pontja: 2018.01.08. 17:30

Budapesl", 2017 .12.11

osszet6tel6t erint6 vSltozdsokr6l azok bekovetkez6s6t

.
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Oivdth Andrea
kurdtor

