Jr,GYZOKoNyv
a Csillagberek Waldorf Alapifvdny kuratririumi iil6s6r6l

Az iilds helye: Csillagberek Waldorf Altal6nos Iskola
Az iilds ideje: 2016. oktdber 14.

6s

AMI

1048 Budapest, Lakkoz6 u. 1-5.

Mdszfros Anik6, Osv6th Andrea, Szoke Eszter
NnprRnNn:

1" Alapitv6nyi
2

"

banksz6mla
Alapit6 okirat villtozhsbejegyzds
I(AP p6ly6zat2016, 2017

3.
4" SZJAI%
5. NEA p6ly6zat
6. Iskola6prilet

Az elndk meg6llapitja, hogy az til6sen valamennyi vezetos6gi tag megjelent. A jelenl6v6k egybehangz6an
kijelentik, hogy az iil6s 6s napirendje ellen kifog6st nem emelnek. Az iilds hatdrozatkepes. Az rilesrol
jegyz6kdnyv k6sziil, amelyet az eln<ik altir|sixal hitelesit.
N,A,PIRENDI PONT:
Alapitv6nyi banksz6mla

Anik6 besz6molt arr6l, hogy az alapitvhnyi penzkezelds 6tl6that6bb6 t6tele c6lj6b6l sztiks6gess6 vdlt
egy rijabb bankszhmla.
Dcint6s: nyitunk egy ijabb szttmlfit az alapitvftny nev6re.

NAPIRENDI PONT:
Al apit6 okirat v fitozdsbej e gy zds
Anik6 besz6molt arr6l, hogy 6rdekl6d6s6re a cdgbir6s6gt6l azt avillasztkapta, hogy a mdjusban
benyrijtott v6ltoz6sbejegyz6si k6relmet m6g nem dolgozt6k fel. Ti.irelmet k6mek, 2hetmulva
6rdeklodjiink ismdt.
NAPIRENDI PONT:
KAP pdly6zat2016,2017
jelentkez6st a KAP 2017 pillySzatra. A KAP 2016-os pillytnalt
cisszeg adminisztr6ci6ja folyamatban van, apenzmegnem drkezett meg. Eszter intez|

Eszter beszAmolt arr6l, hogy beadta

a

NAPIRENDI PONT:
SZJA I%

Anik6 besz6molt arr6l, hogy megkaltuk az SZJA l%-b6l befoly6 t6mogatdsokat, melynek

osszege

485.095 Ft.
Dcint6s: az dsszeg Il3-6t az alapitvfiny mrikciddsi kcilts6geire forditjuk, a fennmarad6 213 gyerekldtszdm
I
ar6nyosan az 6voda 6s iskola jav6ra fordit6dik.

NAPIRENDI PONT:
NEA p6ly6zat
Anik6 beszdmolt arr6l, hogy m6g nincs eredmdnye aptiyilzatnak, nem tudjuk, mikor lesz...
{Jpdate: az til6s ut6n kaptuk az 6rtesit6st, hogy az alapitvhny kapott 500.000 Ft mtikciddsi t6mogat6st.

NAPIRENDI PONT:
Iskola6piilet

Anik6 besz6molt an6l, jol alakulnak a tilrgyalilsaink az rij iskola6piilettel kapcsolatosan a 4. keriileti
onkormanyzatnill. A kiv6lasztott 6piilet cime: 1042, Budapest, Arp6d nt rcl-I63., melyet augusztusban
megtekintetttink.

A legut6bbi alkalommal az alpolg6rmester megerositette, hogy a jelenleg az 6ptiletben mrikdd6 iskola
szerzod6se 2017. jirnius 31-6n lejar, 6s az dnkorm6nyzatnak M a sz(nddka, hogy a 2017
szeptemberdben indul6 tandvet m6r ott kezdjtik. Enol t6jdkoztatjuk az iskol6s csal6dokat.
Anik6 6piiletbej6r6st szewez az 6vodai dcint6shoz6k szhmhra.

Kcjvetkez6 kurat6riumi iil6s idopontja:2016. nov. 9. 9 6ra, helyszin: Csillagberek Waldorf Iskola
Egyeb kdrdds, dszrev6tel nem l6vdn az elnok az iil6st berekeszti.

kmf.
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