Marcali Noszlopy Gáspár Alapí tvány
8700 Marcali, Szé chenyi utca 60. Telefon: 06/85/510-561
E-mail : noszlopy.alapitvany@noszlopy-marcali.hu
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Ké szült: 2018. október t7-é na16 őra 30 perckor kezdődő Marcali Noszlopy Gáspár
Alapí tvrány kuratóriumi ülé sé ről, amit a Marcali Noszlopy Gáspár Általanos é s Alapfokú
Művé szeti I sko la szé khe lyint é zmé nyé nek igazgatőhelyette si szobáj ában tartottak.

Jelen vannak: Ardnyné Varga Marianna kuratóriumi tag, Borostán Gáborné kuratóriumitag, a
szülői munkaközössé g elnöke é s Patkó Imre az Alapí tvany elnöke.

Napirendi pont:

1.

2.

Dönté s a Csordás Lajos áItal20l8.10. 17-é n adományozott 13.600 Ft, - azaz
tizenharom ezerhatszán forint pé nzbeli adomány felhasználásáról.
Dönté s az Alapí tv ány szátmára aj ándé kozott tar gyi adományok ügyé ben.

Jegyzőkönyw

ezetőz Aranyné Varga Marianna

Jegyzőkönyvet hitelesí tik: Borosán Gábomé é s Patkó Imre

Az elnök megnyitottaazilé st,

az előterjesztett anapirendi pontokkal a jelenlé vők
egyeté rtettek, más té ma felvé telé ta ré sztvevők nem javasolták a napirendre.
1. Dönté s született Csordas Lajos által 2018. 10. 17-é n adományozott 13.600 Ft, - azaz

tizenharomezer-hatszáa forint pé nzbeli adomány felhasználásaról. A kurátorok
teljesen egyeté rtettek abban, hogy a támogatasból 13.000 Ft-ot, - azaztizetlhátromezet
forintot szé tosztanak atátmogatást gytijtő osáályok között adomanygyűjté sük
aré nyában az alábbi módon:
1.1. a 2. a osztály 1.400 Ft, - azaz egyezemé gyszán forint,
1.2. a4. c osztáIy 400 Ft, - azazné gyszáa forint,
1.3. az 5. b osáály 3.000 Ft, - azazháromezer forint,
1.4. a6.b osztáIy 1.200 Ft, - azaz egyezerkettőszáa forint,
1.5. a 6. c osztáIy 2.800 Ft, - azaz kettőezer-nyolcszé a forint,
1.6. a7. a oszta|y 1.400 Ft, - inaz egyezerné gyszáa forint,
1.7. a 8. a osáály 2.000 Ft, - azazkettőezer forint,
1.8. a 8. b osztály 400 Ft, - azazné gyszé a forint,
1.9. é s a 8. c osáály 400 Ft, - azaz né gyszáz forint támogatásban ré szesülnek.
A támogatások a megnevezett tanulócsoportok ,,osztáIykasszájában" kerülnek
jőváí rásra 2018. 1 0. 1 7-kei időponttal é s,,Csordás Laj ostól adomány" bejegyzé ssel.
Az osztályfonökök, -hatátrozathozatali eljarás né lkül - elektronikus é rtesí té stkapnak
azosztáIykasszájukállapotanakmegváltozásaról.
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2.

A jelenlé vők egyöntetűen támogatták az Alapí tvány tulajdonába ajandé kozással kerülő
targyakkal kapcsolatos elj arásrendet. Ennek é rtelmé ben:
2.1. ajándé kozó termé szetes vagy jogi szemé ly lehet.
2.2. Azajándé kozőnak számlával igazolnia kell az adományozás előtt atárgy
tulajdonjogát. A vásarlást igazoló számtlaatarggyal é s az Ajrándé kozási
nyilatkozattal együtt kerül átadásra az Alapí tvany ré szé re.
2.3. A ajándé kozási eljárást ,,Ajandé kozási nyilatkozat" é wé nyesí ti,arri tartalmazza
az ajándé koző nevé tlleánykori nevé t é s lakcí mé t,az ajándé kozott nevé t é s postai
cí mé t,az ajandé ktargy megnevezé sé t, é rté ké t,é s egyedi azonosí tőjátlgyártási
számát.
Az ajándé kozás utan até nggyal kapcsolatos minden rendelkezé si jog az
Alapí tvanyt illeti meg.
2.5. Minden ajandé kozási eljarással az alapí tványi tulajdonba kerülő eszközt - a
használt§ági áIlapotátől fiiggetlenül - az Alapí tvány ,,használt eszkömek" minősí t.
2.6. A használt eszközök javí ttatásráról a Kuratórium a javí tási költsé gek ismerete utián
hozdönté st.

2.4.

Marcali, 2018. október 17.

Jegyzőkönywezető:
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Aranyhé Var§a Marianna
kuratóriumi tag

Borosán Gáborné
kuratóriumí tag, az SZM elnöke
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Patlí ó Imre
kuratóriumi elnök

