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

I}í atószám

:

N 2241 20 18.

JEGYZOKONYV
Ké szült: 2018. decernber 06-án a 16 őra 30 perckor kezdődő Marcali Noszlopy Gásprár
Alapí tvany kuratóriumi ülé sé ről, amit a Marcali Noszlopy Gáspár Általános é s Alapfolni
Művé szeti Iskola szé khelyinté zmé nyé nekigazgatőhelyettesi szobájában tartottak.
Jelen vannak: Aranyné Varga Marianna kuratóriumi tag, Borosán Gáborné kuratóriumi tag, a
szülői munkaközössé g elnöke é s Patkó Imre az Alapí tvány elnöke.

Napirendi pont:

1.

Dönté s az ,,Egyből ezet''kezdané nyezé s kereté ben felajánlott támogatások
,,o sztálykas sz ák" kö zötti szé to sztásár őI.

Jegyzőkönyvv ezetőz Aranyné Y ar ga Marianna
Jeg;rzőkönyvet

hitelesí tik: Borosán Gábomé é s Patkó Imre

Az elnök megnyitotta azilé st, az előterjesztett a napirendi ponttal
más té ma felvé telé taré sztvevők nem javasolták a napirendre.

l.

a

jelenlé vők egyeté rtettek,

Dönté s született a20l8.0l. 16-kán kelt é s N7l20l8. számon iktatott jegyzőkönyv
pontjában meghirdetett, majd a20I8. 10. 1l-é n elké szült é s NI45l2018. számú
jegyzőkőnyv 3. pontjában módosí tott,,Egyb őI ezef' kezdemé nyezé s kereté ben
felajánlott támogatások ,,osztálykasszák" közötti szé tosztásáről. Az elnök által
bemutatott adomé nyozási nyilatkozatokalaplán a jelenlé vők egyeté rtettek az
al ábbi akb an r ő gzitett felo sztásról :

8.

8.a osztály az NI69-2l20t8. é s az Nl89-2l2ll8.számon iktatott adományozási
nylatkozatok é rtelmé ben6000 Ft, - azazhatezer forint,

1.1. a

N2l7-2l20l8. é s az NI46-2|20I8. számon iktatott adományozási
nylatkozatok é rtelmé ben6000 Ft, - azazhatezer forint,

1.2. a 8.b osztály az

1.3. a 8.c osztály az N203-2l20t8.számon iktatott adományozási nyilatkozat
é rtelmé ben1000 Ft, - azaz egyezeí forint,
1.4. a7.a osztály az Nl59-2l20l8., az N2l0-2l20I8, az N163-2l20l8., az NI72212018. é s az Nl87-2l2018. számon iktatott adományozási nyilatkozatok

é rtelmé ben9000 Ft, - azaz kilencezer forint,'
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1.5.

a7.c osztály az NI86-2l20l8., az N209-2l2018.

é s az

N157-2l20l8. számon

iktatott adományozási nyilatkozat erielmé ben 3000 Ft, - azazháromezer forint,
1.6.

a6.b osztáIy az Nl51-2l2018. é s az A/181-212018. számon ikí atott adományozási
nyiLatkozatok é rtelmé ben6000 Ft, - azazhatezer forint,
é s az N206-2l20I8. számon iktatott adomiányozási
nyilatkozatok é rtelmé ben6000 Ft, - azazhatezer forint,

1.7 .a

6.c osztály az N2I8-2l20l8.

az Nl58-2l20l8. számon iktatott adományozási nyilatkozat
é rtelmé ben1000 Ft, - azazegyezer forint,

1.8. az 5.a osztály

ogáály az N166-2l2018., az N160-2l20r8., az N195-2l2O18. é s az Nl902l20l8. számon iktatott adományozási nyilatkozatok é rtelmé ben8000 Ft, - azaz

1.9. az 5.b

nyolgezer forint,
1.1

0.

.1

1.

1

az 5 .c osztály az N2I4-2l20l8. számon iktatott adományozási nyilatkozat
é rtelmé ben5000 Ft, - azaz őtezer forint,

N764-2/2018. é s az N2I1-2l20l8. számon iktatott
adományozási nyilatkozatok é rtelmé ben6000 Ft, - azazhatezer forint,
a 4.a osztály az

l.t2.

a4.b osztály az N156-212018., az Nl49-2l20l8. é s az Nl61-2l2}l8.számon
iktatott adományozási nyilatkozatoké rtelmé ben 7000 Ft, - azazhé tezer fofint,

1.13. a4.c

osztáIy az N216-2l2018. számon iktatott adományozási nyilatkozat
é rtelmé ben5000 Ft, - azaz őtezer forint,

l.t4.

a3.aoszály ru Nl52-2l20t8., az Nt94-2l20l&, az NL97-2l20l8.

Nl92-2l20l8.

é s az
számon iktatott adományozási nyilatkozatoké rtelmé ben 4000 Ft, -

azazné gyezer foint,

1.15. a3.b osztály

az N162-2l20l8. é s az N207-2l2O18. számon iktatott
adományozási nyilatkozatok é rtelmé ben 2000 Ft, - azazkettőezer forint,

1.16. a3.c osztály

Nl53-2l2018., az Nl84-2l20l8.

é s az N2Oa-2l20I8. számon
iktatott adományozási nyilatkozatok é rtelmé ben7000 Ft, - azazhé tezer forint,

az

1.17. a2.a osztály az Nl59-2l20l8. számon iktatott aőományozási nyilatkozat
é rtelmé ben 1000 Ft, - azazegyezer forint,

1.18. a2.b osztály

az Nl67-212018. é s az Nl68-2l20l8. számoo iktatott
adomány ozási nyilatko zatok é rtelmé ben6000 Ft, - azaz ltatezer forint,

1.19.

2.c osztály az N215-2l20l8. é s az N201-2l20l8. számon iktatott
adomí nyozási nyilatkozatok é rtelmé ben6000 Ft, - azazhatezer forint,
a
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1.20. az t.a osáály u, N170-2l20l8. sziimon iktatott adomé nyozási nyilatkozat
é rtelmé ben 1000 Ft, - azaz ewezer forint,

t.zl.

az l.b osztály az N150-2l20I8. számon iktatott adományozási nyilatkozat
é rtelmé ben5000 Ft, - azaz őtezer forint támogatásban ré szesülnek.

A támogatások

a megnevezett tanulócsoportok,,osáálykasszájábart" kerülnek
jőváí rásra2018. 12. 06-kai időponttal é s ,,Egyből ezer" bejegyzé ssel. Az
osztályftí nökök, - határozathozatali eljarás né lktil - elektronikus é rtesí té stkapnakaz
osztálykasszájukállapotánakmegvá|tozásáról.

Marcali, 2018. december 06.
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