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1) Pályázati rendszer:
A pályázati munkacsoport kidolgozott anyagát az elnökség elfogadta. Az idei évi
pályázók kapcsán már alkalmazni fogja. A tapasztalatokról és esetleges korrekció
felvetésekről a szeptemberi elnökségi ülésen beszélünk majd. Szepesi Zsuzsa
vállalta, hogy a dokumentumot és annak mellékleteit véglegesíti.

2) Egyedi kérelmek:
Egyenként megbeszéltük azoknak a pályázóknak az ügyét, akik kérdéseket tettek
fel a tavalyi anyagukkal kapcsolatban. Olívia egyenként megválaszolja ezeket a
megbeszélés alapján.

3) Weboldal
A készülő új weboldal munkálatainak ütemezését újra struktúráltuk. Most a
programozást és CMS rendszer telepítését vezeti le Mondok Árpád a jelenlegi
weboldal analitikáját figyelembe véve. Amikor ezzel elkészült, akkor kérjük meg a
web projekt csapatot, hogy csatlakozzanak vissza a munkafolyamatba. A
feladatokról konkrét listát készítünk, amiből tudnak munkarészeket vállalni a projekt
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csapat tagjai és más pályázók is a jövőben. A munkacsoportot Domokos Judit
képviselte és újabb ötleteket hozott.

4) GTK16
Az egyesület számára elérhető ingyenes felületeken kiment a hirdetés július
folyamán. Újabb hirdetéseket indítunk augusztus közepén, valamint személyes
beszélgetést ajánlunk fel azoknak, akik hezitálnak vagy kérdéseik vannak a
képzéssel kapcsolatban. A hírlevélen kívül a mail chip rendszeren keresztül
személyre szabott leveleket is küldünk. Eddig 8 jelentkező van.

5) GTK13 tandíj
Domokos Judit a GTK13 évfolyam tandíjjal kapcsolatban kérdezte, idén újra
csökkenni fog-e valamivel a tandíj, ahogyan egyszer már megtörtént. A GTK
árképzésével kapcsolatban az elnökség a májusi éves beszámolón kinyomtatott
anyagokkal várta a tagságot, hogy tegyenek észrevételeket. Azon a közgyűlésen
nem jött olyan tag, aki az árképzésre vonatkozó kérdést tett volna fel. Juliusban
kidolgoztuk a GTK16 árát, valamint átnéztük a GTK 13 és 15 árképző táblázatait,
és végül a tandíj ára a tavalyi maradt. Az elnökség továbbra is nyitott arra, hogy
találkozzunk, ha vannak olyanok, akik szeretnének kérdéseket feltenni az
árképzéssel kapcsolatban. Valamint, az egyesület idén is támogatja a képződőket
pályázatokkal.

6) Támogatások és projekt munkák után követése:
Briefet dolgozunk ki a jövőben vállalt feladatok követésére. A feladat specifikáción,
etapoláson, rész- és végleges határidőn túl tartalmazni fogja a feladat lezárásának
vagy annak átadásának módját is.

7) Bankváltás
Néhány héttel korábban összeférhetetlenségi, valamint pénzügyi okokból is
bankváltás mellett döntöttünk. Három banktól kértünk ajánlatot. Az ajánlatokat
részletesen összevetettük. Árpád ír a bankoknak néhány tisztázó kérdés miatt, és a
válaszok után kiválasztjuk a legelőnyösebb konstrukciót.
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