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R6sztvev6k: M6s;zdros Anik6, B6ndy Barbara, Molndr D6nes, Osvdth Andrea, Szdke Eszter,
VagyockiAnita
Jegyz6k<inyv vezet6: Vagy6cki Anita
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Alapftvdnyi r.igyintez6 nyitott k6rd6sek
(munkaid6, bankkdrtya, email cfm, telefonhaszndlat)
Beszdmol6k (Kiss Lenke Sportegyesulet, kiscsoportos besz6lget6sek,
webshop, enged6lyeztet6s)
V6llaldsos k6rd6ivek
Anik6 feladat6tad6sok
Epulethasznosit6s
Pfilydzati lehet6s6g

1. Alapitvdnryi

i.igyint6z6 nyitott k6rd6sek
Munkaid(i : A gyakorlat alapj6n Anita javaslata a mindennapos jelenl6t, h6tkoznap
reggelentc. 8-10 6ra kozott. Mindenki elfogadja.
Bankk6rt'ya: A rnegig6nyelt bankkdrtya meg6rkezett. Az Alapitv5ny sajdt
szd m 6j d o z tartozik.
Email cinr:
Feladat: Anita n6v6re Csillagberek email cfm l6trehozdsa Felel6s: Andi Hat6rid6:
I

hr

2018.02.2.0.

Telefonhaszndlat: Anik6 korrilbe[il t h6nap mUlva le fogja adni majd a telefonjdt,
addig Anita az iskolait illetve Andi6t hasznSlja.
Egy6b
Feladat:
- Sz:Smlatukor megkrild6se Eszternek 6s Anit6nak Feleld,s: Barbara Hat6rid6:
2018.02.23.
- Mr:gbesz6l6s (Eszter, Anita, R6nai Kriszta, Andi, Barbara): fokonyvi szdml6k,
munkaszdmok, p6nzmozg6sok kezel6se. Felel6s: Barbara Flatdrid6:
20t1 8.03.02. 8:30-1 0:30

2.

Besz6mo,l6k
Kiss Lenlke Sportegyestilet - Andi
Lehet6segunk nyilt a tornaterem TAO penzb6l val6 fel0jit6sdra a Kiss Lenke
Kosdrlabcla Suli Sportegyesulettel egyuttmfikod6sben. Az egyeztet6sr6l Barbara
megktildte az emllkeztetdt a TK-nak. Az egyesulettel kapcsolatban 6llo kivitelezSk a
h6tf6 nap folyamdn felm6rt6k a tornatermet 6s k6szitenek a kolts6gvet6st a tervezett
fel0jit6sr6l. A TK rovidesen v6lem6nyezi a lehet6s6geket, megldtjuk, hogy van-e
lehet6s6g a tovdbbl6p6sre.

Feladat:
- egyeztet6s a TK-val Felel6s: Andi, Barbara Hatdrid d: 201g.03.01.
- besz6lni m6g egyszer az Onkorm lnyzattal, hogy mennyiben tudjak t6mogatni
a projektet. Felel6s: Andi Hatdrid(5: 2018.03.01.

Kiscsoportos besz6lget6sek - Barbara
Eddig 25 csal6d volt jelen a 90-bcil. TovSbbi 4 napon osszesen g
id6pont dll meg a

csalddok rendelkez6sre.
Feladat:

-

Ktilon frni a lehet6segr6l azoknak, akik eddig m6g nem vo1tak kiscsoportos

besz6lget6sen. Felel6s: Anita Hatdrid6: 201g.02.22"
A felmertll6 t6makrol, otletekr6l irdsbeli osszegz6st adni majd
az6rintetteknek
amikor a kiscsoportos besz6lget6sek lez6rulnak. Felel6s: Bilrbara,
Hataridcj:
2018.03.20"

Webshop - D6nes
D6nes: Vannak mdr vds6rl6k de van m6g benne b6ven n6veked6si
lehet6seg.
Jelenleg m6g a v6sdrl6sok nem biztositjak a mukodtet6s koltsegeit.
Barbara: a 3 h6napos tesztel6si idSszakb6l meg csak 3 h6t telt
el, abb6l egy h6t
szrinet volt. van sok pozitiv visszajelz6s, 6rkezett ilyenek sz6ban
is"
Eszter: Kul6n levelez6si listdra jelentkezhetn6nek azok, akiket 6rdlekel.
Szdmukra
term6kaj6nl6kat, r6szletesebb informdci6t is krlldhetrink. Hetente
id6szakosan
aktudlis aj6nlatokat szint6n k6szithetunk (pl. Valentin - csoki, bojt - gyumolcs).
Eszter
a kommunikdci6 fejleszt6seben l5t tovdbbi lehet6s6get. Nem csak ebben
a t6mdban.
hanem mds ugyek kapcsdn is.

Andi: Ingyenes sms ktild6si szolgdltatds hasznSlata 6s telefonos eml6keztetok
bedllit6sa is segfthetnek a rendel6si hatSrid6k kozel6ben kikti|cve/beSllttva.

A
szem6lyes t{iekoztatas szint6n fontos, otletk6nt peld6ul a szril6i bes;z6lget6sek
el6tti
rdvid informdci6 6tadds.
Barbara: szdmos korben felmerult a kommunikdci6 hat6konys6g6nak novel6se,
az

ezzel kapcsolatos szem6lyes ig6nyek sokszinfiek" Folyamatosan dolgozunk
hat6kony kommunikdci66rt, a Kommunik6ci6s Csoport szak6rt6k6nt is segit

a
a

lnunkdban.
Anik6: A marketing teend6ket ki tudja vdllalni? Ezek n6lkul a websl-rop bevezet6se,
azaz a gazdas6gos mfikodtet6si szinvonal megteremt6se sokkal horsszabb ideig is
eltarthat (kb. 6-12 h6nap).
Mindenki egyet6rt azzal, hogy szuks6g lehet megbizottra, aki ezzel kijlon foglalkozik.
Gytljtjuk a tapasztalatokat, vdrjuk az ofleteket 6s besz6ltink is rn6g err,6l.

Enged6lyeztet6s
2418-02'21-6n helyszini ellen6rzes tort6nik az oktatSsi szak6rt6 r6szdrr6l. 6 fot6kat is
k6szit majd a Kormdnyhivatal szdmdra, mint az elm0lt alkatommal is. Az ANTSZ
ellen6rz6se rndr megtort6nt februdr 7-6n, a Katasztr6fav6delem elleneirz6se lesz m6g
ezen kivul h6tra. Anik6t fogjdk keresni az ellenSrz6s idcipontj6val l,lapcsolatban, 6
pedig tdjekoztatja err6l a kurat6riumot, 6s az 6pulet csoportot is.

3. VdllalSsos k6rd6ivek
5 fenntartd es 77 sz0l6 toltotte ki eddig a kulsSs k6rd6ivet.

Feladat:

l\

Hatd rid6:

1101

Csillagberek szrll6k szdrn6ra elk6szitett k6rd6iv kikUld6se Felel6s: Andi
8.02.2A.

Boga Emese jelentkezett, hogy hogy segit majd a kitoltott k6rd6lvek feldolgozdsdban.
Feladat: inni a Szril6i K6pviseletnek, hogy segftsenek oszt6lyonkent segft6t tal6lni a
v6llalSsos rendszer alternativdinak kidolgozSs6ra. Felel6s: Barbara Hatdrid6:

2018.02.20.

4.

Anik6 feladatdtad6sok
Barbara jarvasolja, hogy a 2018.02.28-i kurat6riumi ul6s t6mdja Aniko feladat6taddsa
legyen.

D<int6s:

A

2018.02.28-i kurat6riumi ules egyetlen napirendi pontja

Anikd

feladatdtarJdsa lesz.

5.

Epiilethariznosit6s
Konyha
Andi: 2 6ndekl6d6 koziil n6zte meg eddig, visszajelz6st rn6g nem kaptunk egyiktSl
sem. (az egyik 6rdeklcidd vegdn 6s kerd6s, hogy gyerek6tkeztet6shez kaphat-e agy
enged6lyt).
Feladat: ,A mdsik 6rdekl6d6 el6rhet<5s6g6t elk6rni Kelemen Gyurit6l FelelSs: Anita
H atd rid6 : ",20 1 8.02.22.
D6nes felrreti, hogy lehets6ges-e kett6osztani a konyh6t, 6s Ogy hasznositani?
Andi szerint ezen kivUl opci6 lehet m6g, hogy m6s c6lra haszn6ljuk a helyis6get.

Gondnoki lak6s
Feladat: .lelenlegi felhasznSlSsdt a TK-val 0jra egyeztetni Felel6s: Barbara Hat6rid6:
2018.03.02.

6.

Piilydzati lehet6s6g
Vdrepit6 pAly{zat: pAlyAzati lehetOseg fugAzo 6s csemperagaszt6 anyagra, plusz
k6szp6nz t6mogatdsra. R6szletesebb informdci6ra van sztiks6g ahhoz, hogy
eldonthessuk pdlydzunk-e.
Fefadat: lR6szv6tel a Vdrepit6 pitlyilzati tdjekoztat6n, inform5ci6gyUjtes a dont6shez.
Fef el6s: Anita Hat6 ridS: 2Q1 8.02.23.

FEI.ADATOK
1. Anita emaril cfm l6trehoz6sa Felel6s: OA HatdridS:2Q18.02.20.
2. Sz6mlatul<or megkuld6se Eszternek 6s Anitdnak Felel6s: BB Hatdrid6:2018.02.23.
3. Megbeszdiles; f6konyvi sz6ml5k, munkaszdmok, p6nzmozgdsok kezel6se t6mdkban
Felel6s: BB, RK, OA, SzE, VA Hatdrid6:2018.03.02. 8:30-10:30
4. Egyeztet6s a tornaterem fehijit6sr6l a TK-val Felel6s: OA, BB Hat6ridcj: 2018.03.01 .
5. Egyeztetds az Onkorm6nyzattal arr6l, hogy mennyiben tudjdk tdmogatni a
tornaterern fel0jitas projektet. Felel6s: OA Hatdrid 5: 2018.03.01 .

6'

Szulcii t6jekoztat6
2018.02.22.

a kiscsoportos fenntart6i besz6lget6sekr6l

Felelcjs: VA Hat6rid6:

7' T1iekoztalo a

kiscsoportos besz6lget6sek sordn felmerrll6 t6nr6krol,
ofletekr6l
irdsbeli osszegz6st adni maid az 6rintetteknek amikor a kiscsoportos
besz6lget6sek
lezdrulnak. Felel6s: BB Hat6rid (5: 201g.03.20.
8' A Csillagberek szril6k szirmitra elk6szitett k6rd6iv kikrildese Felel6s: OA Hatdrid6:
2018.02.20.
9' K6r6s tovdbbitdsa a Sztil6i K6pviselet szilmaraa k6rd6fv feldolgoz6s6val
kapcsolatban Felel6s: BB Hatdrid 6: 2019.02.20.
10' A konyha uzemeltet6s irdnt 6rdekl6d6 el6rhetds6geinek
ellen6rz6se Felel6s:Anita
HatdridS: 2U8.A2"22.
11' A gondnoki lakds jelenlegi felhasznSldsdt a TK-val
ljra egyeztretni Felel6s: BB
Hatdrid6: 2018.03.02.
12' R6szv6tel a VSrepit6 pllydzati tdj6koztat6n, informdci6gyujt6s
a dornt6shez. Felel6s:
Anita Hat6 rid6: 2e1 8.02.23.
HATAROZAT:

1"

42018.02'28-i kurat6riumi tiles egyetlen napirendi pontja Anik6 felarjatdtaddsa

Budapest, 2018.02.20.
i
,J''

/:'
'{'! ,, iJ-"-t L'-

Osvdth Andrea
kurdtor
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