Marcali Noszlopy Gáspár Alapí tvány
8700 Marcali, Szé chenyi utca 60. Telefon:06185l510-56l
E-mail : noszlopy. alapitvarry@noszlopy-marcali.hu

Iktatő szám:

N l2l l 20 l 8.

JEGYZőrÖnyv
Ké szült: 2018. május 22-é n a 16 órakor kezdődő Marcali Noszlopy Gáspár Alapí tvany
kuratóriumi ülé sé ről, amit a Marcali Noszlopy Gáspar Általános é s Alapfokú Művé szeti
Iskolaszé khelyinté zmé nyé nekigazgatőhelyettesiszobájábantartottak.
Jelen vannak: Aranyné Varga Marianna kuratóriumi tag, Borosán Gáborné kuratóriumí tag, a
szülői munkaközössé g elnöke é s Patkó Imre az Alapí tvány elnöke.

Napirendi pontok:
1

. A 2017 . é vről szóló

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

pé nzügyi besztí moló elfogadása
Dönté s az Alapí tványi Dí j odaí té lé sé ről
Az Alapí tvanyi Dí j pályázati felté teleinek módosí tása
Noszlopy dí jjal elismert tanulók jutalmazásának pontosí tása
Országos versenyeredmé nnyel rendelkező tanulók jutalmazásánakpontosí tása
Városi elismeré sben ré szesült tanulók jutalmazása
Dönté s aNoszlopy Dí j - Kiemelkedő pedagógiai munkáé rt kitünteté ssel kapcsolatos
határozathozatalieljarásról
Dönté s a20l8. május l4-é naZí ehl-/lbegg Kft-től kapott 100.000 Ft, - azaz
egy szé uezer forint adomány felhasználásaról

Jegyzőkönyw ezet& Aranyné Varga Marianna
Jegyzőkönyvet

hitelesí tik: Borosán Gáborné é s Patkó Imre

megnyitott a azí i?é st,azelőterjesáett napirendi pontokban a jelenlé vők
egyeté rtettek, más té ma megbeszé lé sé ta ré sztvevők nem javasolták a napirendi pontok közé .

Az elnök

1. A20I7.

é vről szóló pé nzngyi beszámoló elfogadása

Az

alapí tvány elnöke megismertette a jelenlé vőkkel a2017 .é vről szóló pé nzügyi beszámolót.
A kuratórium tagjai teljes egyeté rté sselelfogadták a beszámolót, ami az alapí tványi honlapon
megtekinthető.

2.

Dönté s az Alapí tványi Dí j odaí té lé sé ről

A 2018. é vi Alapí tvanyi Dí j elnyeré sé reharom pályazat é rkezett.A jelöltek közül a kurátorok
egyöntetűen támogattrák Né meth Anikó Virág 8. c osztályos é s Gruber Pé ter 8. c osztályos
tanulók té szé re törté nő elismeré s odaí té lé sé t.A ké t dí jazott 49 - 49 pontot é rt el a páIyánat
elbí rálása során. Orsós Erik 8. c osztályos tanuló jelölé sé t a jelenlé vők teljes egyeté rté sben
törölté k, mivel a tanuló 6 - 8. é vfolyamokon nem é rte el a kií rásban szereplő különös
felté telek közül a jelölé shez szüksé ges tanulmányi átlag meghatarozott mé rté ké (4,00).
t
Alapí tványi Dí j odaí té lé sé rőlszóló dönté sek egyszerű§í tett határozati eljarás kereté ben
hozhatók meg. A felterjesztett tanulók szemé lyé t a nevelőtestületi dönté st tarta|maző
j egyzőkönyv másolat a igazolja.

Az
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3. Az

Alapitványi Dí j pá|yazati felté teleinek módosí tása

A jelenlé vők vé lemé nyazonossága mellett módosí tottákaz Alapí tványi Dí j különös felté telei
közöl a tanulmányi átlaggal kapcsolatos elvárást (3. pont).
Azűj szövegré sz: ,,apáIyázőnak az 5 - 7. é vfolyamok é v vé gi é s a 8. é vfolyam fé lé vi
tanulmányí átlagának el kell é mie a 4,00-es szintet. Az átlagszámí tásnál a magatartás, a
szorgalom, é s a ké szsé gtárgyak (a testnevelé s, arqz, az é nek é s a technika) jegyeit figyelmen
kí vül kell hagyni."_
A dicsé retek vonatkozásában (6. bí rálati szempont) azarőjelben található szövegré sz törlé sre
került, í gy bármilyen jellegű nevelőtestületi dicsé ret eseté n meg kell ité Iru az 1 pontot. A
törölt ré sz: ,,(szorgalom, vagy magatartás, vagy tanulmányi munka, vagy sport é rté kelé se
eseté n)" A módosí tást a20|9. é v Alapí tvanyi Dí jtí nakodaí té lé sé nékell
l először alkalmazni.

4.

Noszlopy dí jjal elismert tanulók jutalmazásának pontosí tása

A kurátorok egyöntetűen ú gy hatátroú ak, hogy azon Noszlopy dí j elismeré sben ré szesülő
tanulóknál, akik több különböző területen elé rt kiemelkedő teljesí tmé nytik alapjé n, különálló
kategóriák összevonásával,ké pzett dí jban ré szesülnek (pl. jó tanuló, jó sportoló), az
összevonásra kerülő területek szálmátőI fiiggetlenül 10.000 Ft, - azaztí zezer forint é rté kű
könyvutalványban ré szesülnek. A jutalmazásról szóló dönté s egyszenisí tett határozathozatali
eljarás kereté ben meghozható. A dí jazott szemé lyé ta nevelőtestületi dönté st tartalmazó
j egyzőkönyv
másolat a igazolj a.

5.

Országos versenyeredmé nnyel rendelkező tanulók juta|mazásánakpontosí tása

Az

országos tanulmányi é s sportversenyeken t - 25. helyezé st elé rt tanuló egyszeri 3.000 Ft, azazháromezer forint é rté kűkönyvutalvanyban ré szesül, az eredmé nyes szereplé s számától
fiiggetlenül. A jutalmazásról szóló dönté s egyszerűsí tett határozathozatali eljiárás kereté ben
meghozható. A dönté s megalapozottságát a felké szí tő tanár által kiállí tott eredmé nylap
igazolja. A kuratórium a dönté st vé lemé nyazonossággal hozta meg.

6.

Varosi elismeré sben ré szesült tanulók jutalmazása

Egyeté rté sben döntöttek a jelenlé vők arról, hogy a kiemelkedő teljesí tmé nyiik miatt varosi
kittinteté sben ré szesülő tanulóink 5.000 Ft, - azaz ötezer forint é rté kűkönyvutalvtí nyban
ré szesüljenek. A j utalmazott tanulóink:
o Detrich Luca (ú szás) 4. c osztályos tanuló az,,É v utanpótlás sportolója dí j" II.
fokozatát,
. Bogyó Gergő (í jászat) 5. c osztályos tanuló az,,É v utanpótlás sportolója dí j" III.
fokozatát,
o Gadányi Máí k (ú szás) 4. c osztályos tanuló az;,Ev utanpótlás sportolója dí j" III.
fokozatát kapta,

.
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o

Takács Gábor Bence (atlé tika) 8. a osztályos tanuló a, ,,É vcsapata" dí jat kapta a
Noszlopy Gásprár Általános é s Alapfokú Művé szeti Iskola IV. korcsoportos 4x100
mé teres fiú váltó csapatának tagjaké nt.
jutalmazásról
A
szóló dönté s eeyszení sí tett hatarozathozatali eljarás keretóben meghozható.

7.

Dönté s a Noszlopy Dí j - Kiemelkedő pedagógiai munkáé rt kitiinteté ssel kapcsolatos
határozathozatalieljárásról

A jelenlé vők egyeté rtettek abban, hogy aNoszlopy Dí j - Kiemelkedő pedagógiai munkáé rt
kittinteté sseljaró pé nzjutalom kifizeté sé ről szóló hatarozatot eeyszerűsí tett hataí ozathozatali
eljarással hozza meg az elnök a jutalom jogszení sé gé tigazol'ő főigazgatőihaté rozat
másolatrának birtokában.

8.

Dönté s a 2Q18. május l4-é naZieh|-4lbegg Kft-től kapott 100.000 Ft, - azaz
egyszánezer forint adomány felhasználásáról

A döntnökök

elyeté rté sselhatározt;'lr-aZiehl-Abegg Kft-től kapott pé nzbeli adomány
felhaszná|ásaról. A kapott támogatást az Alapí tvány a tanulók é v vé gi jutalmazásé ra (tanulói
Noszlopy dí jakhoz adott, illetve az országos versenyeredmé nnyel é s városi elismeré ssel
rendelkező tanulóknak járó könyvtrtalványok megvásárlására) fordí tj a.

Marcali,

201 8.

májls 22.

Jegyzőkönyvvezető:

*#,§"x,ky-"
kuratóriumi tag

Hitelesí tők:

lll
3tüo-r&d6o,.t_/
Borosán Gáborné
kuratóriumitag, az SZM elnöke

Patkó Imre
kuratóriumi elnök

