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Jr,GYZ6TONyv
a Csillagberek Waldorf Alapitvdny kurat6riumi iil6s6r6t

Az iilds ltelye: 1135 Budapest, Kisgornb u. 612. sz. alatti szdkhely
Az iilds ideje: 2016" mdjus 24.

M6sz6ros Anik6, Osvrith Andrea. Szol<e Eszter

NapmnNu:

FnNNrlnrOI DONTEs A CsILLAGBEREK Wlmonr 6vooa NyrrvA rlnrAsANnx. alapiro
orrnarAx,m nn6nosirAsAnor,

Az elnok megfilapitja, liogy az iil6sen valamennyi vezetosdgi tag megjelent" A jelenl6v6k
egybehangz6an kijelentik, hogy az tilds 6s napirendje ellen kifog6st nem emelnek. Az Lil6s
hatfirozatkdpes. Az til6sr6l jegyz6konyv k6sziil, amelyet az elncjk alilirSshval hitelesit.

NAPIRENDI PONT:
Fenntart6i laoft6 oki

A riapirendi pont megt6rgyallsa elStt az elnok t6j6koztatja a vezet6sdget, hogy az 6vodai feladatell6t6s
kdltsdgvetdsi finansziroz6s6ra vonatkozo vhrhat6 jogszab6lyi viiltoz6sokra tekintettel a jelenleg 8 6r6t
el nem 616 nyitva tart6ssal rnrikdd6 6voda rillamildmogatai nelkiil marad, 6llami t6rnogat6s ndlkul u,
6vodai feladatell6t6sa, nrtikcjddse nem finanszirozhat6. A fenntart6nak dcintenie kell, hogy a
tov6bbiakban milyen nyitva tart6ssal rnrikcidteti az ovod/;-. A dont6shez kdpest felmerijl az 6voda
alapit6 okirat6nak m6dosftdsa, illetve 8 6r6t el6ro nyitva tart6ssal tov6bbrntikod6s esetdn a mrik6d6si
engeddly m6dositdsa a gyermekdtkeztetds m6dj6ra vonatkoz6an, Javasolja az 6voda lyitva tarl6srit B
ordban meghathroznl6s az ehhez sziiksdges szemdlyi, thrgyi, pdnzngyi felt6telel< biztosit6srlt, 6s ennel<
rnegfelel6en a vezetosdg eld terjeszti a fenti m6dosit6st tatta\nazo, a villtozhsokkal e$rsdges
szetkezetbe foglalt alapit6 okiratot, amely a jegyzokonyv l. sz. melldkletdt kepezi.Isrnerteti tovfhb1
az Ovon6i Kolldgium 6s a sztiloi szervezet v6lem6nydt az alapito okirat rn6dositas6rol.

A jelenl6v6k drdemben megvitattrik a fentieket, majd a kurat6rium egyhalgri, nyilt szavazdssal
meglrozta az alilbbi

20161001. szrimri
Hatfrozatot:

A Csillagberek Waldorf Alapitvfny fenntart6 a Csillagberek Waldorf Ovoda napi nyitvatart6si
idej6t n201612017. nevel6si 6vt6l kezd6d6 hatSltyal.napi 8 6r6ban,7.00 6r:it6l 1S.OO Ornig tart6,
napi 8 6rds nyitva tartfsban hatflrozza meg. Az Ovoda alapft6 okirat6t m6dositja: az alapit6
okiratot kieg6sziti a gyermek6tkeztet6s biztositfsdnak m6djdt meghatdroz6 kiivetkez6
rendelkez6ssel: ,,Az 6voda kdz6tkeztet6t6l visdrolt szolgiltat6s ritj:in biztositja az int6zm6nyi
gyermek6tkeztet6st."

Az alapitvfny kurat6riuma a fenti m6dositfssal egys6ges szerkezetii, kiiliin okiratba foglalt
alapit6 okiratot e I f o g a d j a 

"

A kurat6rium meg6llapitja, hogy az alaplto okirat m6dosit6sa, illetve a rnfil<odesi engeddly kerelemben
foglalt nyitvatart6si ido v6ltoz6sa folytln a rn[ikod6si enged6ly m6dosit6s6t k;ll k1relnezri az
i I I etdkes kormSnyhiv atalnSl.

Csil



NAPIRENDI PONT:
ntartoi nvilatkozat a

Az elnok t;j1koztatjaa kurat6riumot, hogy a sziiksdges felt6telek biztosit6sa a fenntart6 feladata, errol

a mtikod6si enged6iyez6s m6dosit6si eljir6sban nyilatkozni sziiksdges. Ezzel kapcsolatban az 6voda

2016117. nevel6si 6vre sz6l6 kolts6gvetds6nekj6v6hagy6s6r6l is donteni kell'

A kLrrat6rium egyhangri, nyilt szavazSssal meghozta akovetkezo

20161002. szimri
Hatirozatotz

nntart6jak6nt nyilatkozik, hogy az 6vodt nevel6

6s a gyermek6tkeztet6sre is kiterjedden a

orf 6vodapedag6giai Programban (WOP)

sitottak, tov6bb6 a sziiks6ges p6nziigyi fedezetet

biztositja"
A fenntart6 az 6voda 201612017. nevel6si 6vre sz6l6 kiilts6gvet6s6t j6vrihagyja.

Egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem l6v6n az elnok az i.il6st berekeszti.

kmf.
Jegyz6konyv lezhwa.
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