Marcali Noszlopy Gáspár Alapí tvány
8700 Marcali, Szé chenyi utca 60. Telefon: 06/85/510-561
F,-mail : noszlopy. alapitvany@noszlooy-marcali.hu

Iktatószám:

Nl5l20l8.

JEGYZŐrÖNYV
Ké szült: 2018.

februrár 05-é n a 1,6 őra 30 perckor kezdődő Marcali Noszlopy Gáspár Alapí tvrány
kuratóriumi ülé sé ről, amit a Marcali Noszlopy Gáspár Áltatános é s Alapfoku Művé szeti Iskola

szé khelyint é zmé nyé nek igazgatőhelyettesi szobáj ában tartottak.

Jelen vannak Aranyné Varga Marianna kuratóriumi tag, Borosán Gáborné kuratóriumi tag, a szülői
munkaközössé g elnöke é s Patkó Imte azAlapí tvány elnöke.

Napirendi pontok:

1.

2.
3.
4.
5.

Dönté s a Mali Istvántól 2018.02.05-é n kapott 80.000 Ft, - azaznyolcvanezer forint pé nzbeli
támogatás felhasználásáról.
Dönté s a 2018. é vi felsős farsangra vonatkozó kiegé szí tőtámogatásáról.
Dönté s a2018. é vi alsós farsangra vonatkozó kiegé szí tőtrámogatásáról.
Dönté s a,,DÖK-kassza" 2018. é vben hatályos működé sé ről.
Dönté s az ,,Alsós szabadidő-kassza" 2018. é vben hatályos működé sé ről.

Jegyzőkönyw ezetőz Aranyné Varga Mariarrna
Jegyzőkönyvet

hitelesí tik: Borosián Gáborné é s Patkó Imre

Az elnök megnyitotta aziilé st, az előterjesztett napirendi pontokban a jelenlé vők egyeté rtettek, más
té ma megbeszé lé sé ta ré sztvevők nem javasolták a napirendi pontok közé .

1.

2.

3

.

4.

Dönté s született a Mali Istvántól 2018. 02.05-é n kapott 80.000 Ft, - azaz nyolcvanezer forint
pé nzbeli támogatás felhasználásáről. Ahatározat é rtelmé ben,- ami a kuratóriumi tagok
egybehangzó vé lemé nye alapján született meg - az adomrány teljes összegé t a szewezet a
Noszlopy Bál költsé geinek fedezé sé rehasználja fel.
Egyeté rté sbenhozta meg dönté sé t az Alapí tvány vezetősé ge a2018. é vben megrendezé sre
kerülő felsős farsang támogatásrának módositáEá!í ől. A megállapodás szerint az Alapitvány
20.000 Ft, - azazhűszezer forintot átvállal az N2-2l2018. iktatószrámú határozatban szereplő,
eredetileg a ,,DÖK-kassza" kereté t csökkentő 40.000 Ft, - azaznegyvenezer forintnyi
rendezé si költsé gekből. A jegyzőkönyv alapjrán keletkezö, egyszerűsí tett eljrárással kiállí tásra
kerülő határozat a,,DÖK-kassza" bevé teli oldalát növeli a megállapodrás szerinti 20.000 Ft, -

azazhűszezerforinttal"Alapitványikiegé szitőtámogatás"megnevezé ssel.
Egyhangú an fogadta el a kuratórium a 20 1 8. é vben megszervezé sre kerülő alsós farsang
trámogatásának módosí tasát. A közös dönté s é rtelmé bena civil szervezet 20.000 Ft, - azaz
htszezer forintot átvállal az Al4-2/2018. iktatószáműhatározatban szereplő, eredetileg az
,,Alsós szabadidő-kassza" kereté t csökkentő 100.000 Ft, - azaz egyszázezer forintnyi rendezé si
költsé gekből. A jegyzőkönyv alapjrán keletkező, egyszerűsí tett eljárrással kiállí tásra kerülő
hatátozat az ,,Alsós szabadidő-kassza" bevé teli oldalát növeli a megállapodás szerinti 20.000
Ft, - azazhűszezer forinttal "Alapí tványi kiegé szí tőtrámogatás" megnevezé ssel.
Az Alapitvány vezetősé ge egyeté rté sbenhatározott arról, hogy a ,,DÖK-kasszában"
elhelyezett számlaré szt a2018. é vben nem engedi 20.000 Ft, - azazhí szezer forint alá
csökkeni, ami megegyezik a diákönkormányzatot segí tő pedagógus által igé nyelt felsős
farsangi költsé gek é s a kuratórium által nyú jtott, a2. pontban nevesí tett ,,Alapí tványi
kiegé szí tőtámogatás" különbsé gé vel. Az ezen felüli összeget a diákönkormányzatot segí tő
pedagó gus bármelyik alapí tványi cé l elé ré sé refe lhasználhatj a.

Marcali Noszlopy Gáspár Alapí tvány
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5.

A jelenlé vők vé lemé nyazonossága mellet született dönté s az,,Alsós szabadidő-kassza" 2018.
é vi működé sé t meghatrároző eljárásrendről. Az ,,Alsós szabadidő-kasszában" elhelyezett
összeg a tárryé vben nem csökkenhet 80.000 Ft, - azaz nyolcvanezer forint alá5 ami
megegyezik az alsós szabadidő munkaközössé gvezetője által igé nyelt alsós farsangi költsé gek
é s a kuratórium által nyú jtott, a 3. pontban nevesí tett,,Alapí tványi kiegé szí tőtámogatás"
különbsé gé vet. Az ezen felüli összeget a hatályos alsós szabadidő munkaközössé gvezetői
megbí zással rendelkező pedagógus bármelyik alapí tvrányi cé l elé ré sé refelhasználhatja.

Marcali, 201 8. február 06.

Jeryzőkönywezető:

Hitelesí tök:

Bd"d,,6-Urí "J
Borosán Gáborné
kuratóriumi tag, az SZM elnöke

Patkó Imre

