JEGYZOKoNyv
a ClsilJtagberek

Waldorf Alapitvfny kurat6riumi iil6s6rdl

Az iilds helye: Csillagberek Waldorf Altal6nos Iskola
Az iilds ideje: 20tr7. janutu 18.

6s

AMtr 1048 Budapest, Lakkoz6 u. 1-5"

Jelen vannak a ielenldti [v ;sze,rinti kuratdriumi taeokz M6sziiros Anik6, Osv6th Andrea, Sz6ke, Eszter

NaprnnNl:

1.

Ovodai 6tkeztet6s

2. Csillagberek Waldorf (hoda fenntart6i felaclatainak
3. Palfrnta Program palyhz,at
4. Magnet KAP 2016 palyLzat

htaddsa

5. NEA prily6zat
6" Iskoladptilet, k<ilt<iz(is
Az elnok meg6llapftja, hogy az iildsen valamennyi vezet6sdgi tag megjelent. A jelenl6v6k egybehemgz6arr
kijelentik, hogy az til6s ds napirendje ellen kifog6st nem emelnek. Az iil6s hathrozatkepesr. Az til6srolt
jegyz(ikonyv k6szi.il, amelyet az elncik al6ir6sdval hitelesit.

NAPIRENDI FONT:
Ovodai 6tkeztet6s

A

Csillagberek Waldorf 6voda gyermekdtkeztet6si szerzoddst kdtdtt

a

Gddrtl5,s

Szoci6lis;

Szovetkezettel. Tobb csal6d jelezte, hogy szivesen vinn6nek haza ebddet az 6vodhbol.
Dont6s: Az alapitviny ltozzftjirul allhoz, hogy a sztikik is rendelhessenek eb6det.

NAPIRENDI PONT:
C sillagberek Waldorf Ovoila fenntart6i feladatainak

futaddsa

Az 6vod6banmitr nincs fenntart6i jelenl6t sziil6i szerepkdrben. Egy ideje l6tjuk, hogy ez netrdzsdgSeke{
okoz a mrikrid6sben.
Dcintds: a kurat6rium rigy dontcitt, hogy az ovoda fenntart6s6t az eddigi form6ban nem kivdnja tovabb
vinni 6s Stadja a fenntarl6i .leladatokat azoknak" akik ezt feladatuknakerzik.

Dr. N6meth Agnes jog6sszal torl6nt megbeszdlds hat6s6ra azt a ddntest hoztuk, hogy ennek jogi
gyakorlati kdrd6seirol az:.intdzmlny kdpviseloivel egyeztettink. Erre 2017. jan.27-enkeriil sor.

dr;

Kurat6riumi javaslat: az 6vadai kdzriss6g hozzon l6tre egy szewezetet, melynek a Csillagberek Waldoif
Alapitv6ny fitadja a fenntarf6i jogokat. Ezen szewezet alapitdsi k6relm6t 2017 " mhrc. 1-j6ig eflszeri
beadni a Torv6nyszel<re, hogy biztosan bejegyezzlkmdjus vegeig, amikor is be kell nyrijtani a mrikdd{si
engedely m6dosit6sa irrirrti k6relmet a Budapest Friv6rosi Korm6nyhivatalhoz"

NAPIRENDI PON]:
P

alttnta Pro gram p6ly fzat

Az alapitvirny

p6lyhzatol:, nyrijtott be a Pal6nta Programhoz, melynek tartalma a Csillagberek'Waldorf
Iskola k6pz6seinek, szervezetfejleszt6s6nek 6s kciz<iss6gi tereinek thmogathsa.

NAPIRENDI PONT:
Magnet KAP 2016 pLlyinal:
Apalyhzati elsz6mol6st 2016. dec. 15-6n beadtuk.

NAPIRENDI PONT:
NEA prily6zat

Anik6 besz6molt an6l,hogy p\lydzat elszilmol6sa folyamatban van.
NAPIRENDI PONT:
Iskola6piilet, kdltdz6s
Janudr 3-6n voltunk a:2 alpolgdrmestern6l. Nagyon el6remutat6 volt a tfrgyalfus. Mtlt h6t folyart6n
clLiildfiiL
vnttqtTrnzA sz6nd6knyilatkozatot
ooinAA1.n,,i'larLaoo{nt az
A^.,-^+^^1. a^ h6ten
LA+^^ +A---,^1-^1elktildttik qa h6rl6crp
bdrldsre vonatl(oz6
-A1^
Onkormhnyzatnak,
^- A-t.^*
t6rgyaln.ak r6la.

Ktivetkez6 kurat6riumi iil6s idopontja:2017. febru6r 8.9 Sra,helyszin: Csillagberek Waldorf Iskola
Egy6b k6rd6s, 6szrevdtel nem l6vdn az elnok az iildst berekeszti.

kmf.
Jegyz6kdnyv lezitrva"

