
Emlékeztető az ISZE elnökségi ülésérő|

He|yszín: 1133 Budapest, Kárpát u.1"1', t/8.

Dátum: 202t.tl,L9.-én 19:00 óra-Z]-:3o oráig- onIine Teams rendszérben

A napirendi pontok:

1) Fe|adataink a beszámoló közgyűlés után (Az E|nöksóg megbízta a főtitkárt, hogy ügyvédi
közreműködésseljárjon eI az A|apszabá|y módosítása tárgyában. Célja: hogy a kijárási
kor|átozás vagy hasonló helyzet kiaIaku|ása idején Iehessen on-|ine-kontakt közgyű|ést
tartani.) Tájékoztató az Ügyvéd i eljárásról. Bánhidi Sándorné főtitkár

A közgyű|ésijegyzőkönyv hitelesítése után, megbízást kapott Dr. Balatonfüredi Sándor, az
ISZE más ügyben is e|járó ügyvédje. A Közgyű|és által e|fogadott A|apszabá|y módosítást
egységes szerkezetbe foglaIva beadta a FővárosiTörvényszékre. Döntés még nincs.

2)Tájékoztató a nyertes NTP. pá|yázatokró| Fü|öp Márta Marianna elnök

Az NTP-2]. pályázatra az |szE 4 pá|yázatot nyújtott be. A Tehetségsegítő Tanács HTTSZ.LL.
0008 je|ű pályázata 21.31.000 Ft-ot. A tava|yihoz képest kevesebb, de sok jó feladatot meg
tudunk oIdani a támogatásbó|.

3)Az |nspiráció terve 2o2tl2o22. tanévre Lakos Erika

A2O2L.évi 3. számná| most Van lapzárta. Megfe|e|ő terjedelemben és tartalomma|
megje|enik a napokban. A 4 számot az ünnepekre adjuk ki. A-iartalm át az|SZE 30 éves
történetéhez igazÍtjuk. (199I.12,03.án jegyezte be a bíróság az Egyesületet.

^2022, évi |apszámok tervét január közepére á||Ítjuk össze.

4) K+F+l tanuImányunk értéke|ése Tauber Norbert

A kutatás kérdőíveinek feldo|gozása megtörtént. A záró tanulmányt az |SZE nevében Tauber
Norbert szerzőjegyzi. A nyi lvánosságra hozataIa 2021.. december 1.ig megtörténik a
hon|apon, i l|. a tagoknak való megkü|déssel.

5) 2021', évi kö ltségvetés várható eredménye Bánhidi Sándorné
A közgyű|ésen e|mondottak alapján dogoztunk az elmú|t 2 hónapban. Értékesítettük a szgk.
beá|lót, m jve] nincsenek jelen|éti képzések, így az oktatóknak nincs szükségÜk rá. Ebbő|
potoljuk a közhasznú fe|adatok f inanszírozásához hiányzó foTrást.
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"  
L :. ' Továbüá az AgrárminisztériummaI együttműködve mega|apítottuk a Zö|d óvoda programhoz

'az akkreditált képzést. Fe|készítettünk j.0 vezető óvónőt képzőnek. Most kezdjük az általuk
szervezett tanfo|yamok szervezését.

így a pozitív mérleghez fűződő ki|átásunk jó| aÍakul. Az uto|só hónapban próbá|unk nagyon
jó| gazdá|kodni, hogy megva|ósuljon a pozitív eredmény.

6)Tájékoztató a KKV-s pá|yázatok eddigi teljesítésérő1 Bánhidi Sándorné


