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6sszefoglal6:

1.

Sz6ke Eszter lemonddsa. feladatiitadds

Sz6ke Eszter e-mailben jelezte, hogy nem tudja tov6bb v6llalni a kurdrtori feladatok ellSt6sdt. Feladatainak
6taddstit Barbardval 6s D6nessel egyezteti, az 6voda titkdri feladatokat megtartja. A feladatok 6taddsa a

j0lius 3-i h6ten v6rhat6an megtortenik. Mivel az Alapit6 okiratban tdbb vdltozdst 6t kett vezetni

a

kOzelj1v6ben, Eszter lemond1sa ezekkel egyutt fog megt6rt6nni.

2.

FelLiqvel6bizottsds feldllitdsa

Mivel az alapitv6ny bev6telei 2016-ban meghaladtdk az 50 milli6 forintot, felugyel6bizotts5got kell

feldllitanunk. A felugyelO bizotts6g 3 tag0 lesz, az iil6sen az al1bbi szem6lyek neve hangzott el, akiket
megk6rdezunk vrilla.lndk-e a feladatot: Hronyecz Andrea, Gdl Kriszta, So6s Panni, So6s liiva, Jorg Rudolf,
Csaba Attila, Nagy Agoston, Nagy Tibor, Barab6s Kata
A kurat6rium jelenlegi 6s leend6 tagja hdrom javaslatot tesznek az itt felsorolt nevekre 6s az igy kialakult
sorrend szerint javasoljuk, az Alapit6nak Huffman SzilviSnak a leend6 tagok megkeres6s6t, Ebben minden
segits6get megadunk neki, amire szuks6ge van.
A megbizott szemdlyeket nevvesiteni kell az alapit6 okiratban. DdntenUnk kell m6g az FB tagok
fe I adatai

16l, il I etve dijazdsu kr6l.

3.

Ui kur6torok kinevez6se

A kurdtorok egy 6vre szeretn6k vdllalni a munkdt, de hat6rozatlan id6re vezetjuk be a megbizatdsukat,
hogy ne legyen a jov6 6vre tervezett munka befejezesere 6s azt kovet6en az 0j kurat6rium feldllitdsdra
k6nyszerit6 ddtum.

4.

Kuriitorok tiszteletdiia

Abban egyezt0nk meg, hogy megn6zzrik, mennyi az 6tlagos havi munkamennyiseg, 6s erre a vdrhat6
munka6ra sz6mra meg6llapitunk egy tiszteletdij osszeget. Ha az adott h6napban ett6l jelent6sen elt6r a
munkaid6 mennyis6ge, akkor egyedi 6radijon alapu16 dijazdst 6llapitunk meg. Ehhez Osviith Andrea
6ttekinti az Alapitvdny koltsegv6t6set. Barbardval es D6nessel megoszt6sra kerul a jelenlegi kurdtorok Sltal
keszltett, becstilt munka6ra mennyis6geket tartalmazo tAbl1zat. Sz6t kell vdlasztanunk a kur6tori 6s az
ugyviteli feladatokat, meg kell vizsg6lnunk, hogy ez ut6bbiak v6gz6s6re milyen lehet6s6geink vannak, h6ny
6r6s r6szmunkaid6s dll6s lenne elegend6 az ugyviteli feladatok marad6ktalan elv6gz6s6re.
Az alapit6 okiratban m6dositani kell, hogy a kurdtorok tev6kenys6guk6rt tiszteletdijat kapnak.

5.

Koltoz6s

Anik6 beadta a telephely enged6ly k6relmet az iskol6ra. Onkorm6nyzattal folyamatban vannak az
egyeztet6sek, az epulet tet6szigeteles6t, kuls6 szigetel6s6nek elv6gz6s6t 6s az ablakcse16ket az
onkormdnyzat fogja elv6gezni. Minden bels6 fel0jitds, 6s javitds a mi feladatunk. MegSllapodtunk az 6p0let
berleti dijdban, ami magasabb, mint terveztuk, de sok koltseget megtakaritunk azzal, hogy a kuls6
fel0jft6sokat az bnkormdrryzal vegzi el,

6.

Kolts6qvet6s

A koftsegvet6st aktualit6sa folyamatban van, elk6szrilt egy id6soros terv az elkovetkez6 6 6vre E szerint a
4-5 6v id6tartam az, amire az Alapitvdny 6s int6zmenyeinek koltsegvet6se stabilizdl6dik 6s a koltoz6shez
koltoz6s kolts6gei 6s nagyobb 6pulet uzemeltet6se miatt jelentkez6 hi6nyok megsz[innek. Erre az
id6szakra meg kell oldanunk a hi6ny kezeles6t. Err6l az iskoliis sz0l6k tdj6koztatdsa Lgy szul6i f6rumon
megtort6nt. Az 6vodai szul6ket is tdj6koztatni kell. A hi6ny kezel6s6re jelen pillanatban az aldbbi
lehet6segeket tdrtuk fel :
L6pcs6zetes fel0jitds - lehet6seg szerint a megtakaritds egy r6sz6nek megtart6sa
Szponzorok felkutat6sa

.
.
.
o
.
.
.
.

7.

P6lyinatok
szril6i el6finansziroziis vagy kolcson - akdr tobb ev befizet6se el6re
Teremhasznosit6s
Afa visszaig6nyl6s 2018{61
Gyermekl6tszdm novel6se
Hitel, foly6szdmlahitel
Barbara besz6mol6ia az alapitvSnyi szak6rt6vel val6 meobeszel6sr6l

Bdndy Barbara 6s Osvdth Andrea j0nius ,2-dn taldlkozott Hronyecz Andredval, aki nagy tapasztalatra tett
szert nonprofit szervezetek szervezeti 6s p6nzugyi mfikodtet6s6ben. Az aldbbi f6bb t6mdkat besz6ltrlk dt
vele, melyr6l Barbara kordbban a r6szletes jegyzeteit megosztotta a kurat6riummal:
.
Alapitvdny beszdmol6i
.
Adom6nyok, eszkozadom6nyok kezel6se
.
Kozhaszn0tev6kenys6geinkesetlegesb6vit6se
.
Afa levonhat6s6g lehet6segei 6s kovetelm6nyei
c
Az Alapit6 okirat, az Int6zm6nyek sz6mviteli politikdja, es SzMSz-e hdrmoniz6ldsa, konszoliddlt

penzugyi beszdmol6
Alapitvdny mUkod6s6ben javasolt vdltoz6sok
Osszef6rhetetlens6gek kezel6se, megszuntet6se
FelLigyel6 Bizottsdg mfikod6se
6nk6ntes munka nyilvdntartSsa
Utdna kell i6rni, hogy a kdnyvel1s milyen formAban folytathat6 tovilbb. Jelenleg Earbara c6ge k6nyvel, ami
esetleg 6sszefdrhetetlensdgi probl6mdt jelent, de legalilbbis rendelkezni kelt ezzet kapcsolatban az alapit6
o ki ratb an, Le h et-e al ka I m azottkA nt kd nyv e I n i ?
A kapott tanacsok nyomdn m6dositand6: 2015-6s benyAfiott beszAmol6, 6s fet ke,tt tenni a honlapra minden
elk6sz\ft besz6mol6t abban a formdban, ahogy azok beny0jt6sra ker(ittek.

.
e
."

B.

Ovi d6lutdnossdq

Egyel6re nem sikertllt az 6voddba d6lut6nos 6v6n6t taldlni, folyamatban van a keres6s. A csalddok
jelezt6k, hogy szdmukra nem megfelel6, ha a d6lutdn kdlts6geiben az eb6d is benne van, ez6rt ezt
sz6tvdlasztjuk es lgy kalkul6ljuk majd ki a d6lut6n kolts6geit.

9.

Alaoit6 okiratban szuks6oes m6_dosltdsok,

Az alAbbi pontokat azonositottuk.
o
Tev6kenys6gi korok pontositdsa, m6dosit6sa

.

Kur6torok szem6ly6nek v6ltozdsa (ezt esetleg

hivatkozni

.
.

az SzMSz-ben pontositani, Alapit6i

okiratban

16)

Felugyel6bizottsdgi tagok megnevez6se
Tiszteletdij
Az Alapit6 okirat m6dositdsdhoz rigyveddel egyeztetni kell az aldbbiakat is:
.
Lehetnek-e a kurdtorok egyedrili al6ir6k, ezt legut6bb nem jegyezte be a d6gbir6sdg
u
Kur6torok lemond6sa, 0j kurdtorok bejegyz6se kozotti dtmeneti id6szak kezel6se, ki hogy felel6s
Felmertilt, hogy 6rdemes lenne szociillis mdrleget k6sziteni az alapitvdnynak, *sfuagy az int1zm6nyeknek
is.

Budapest. 2OI7. jfnius 14.
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Osvdth Andrea

Kurdtor

