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

Iktatószám: N229 l20I8.

JEGYZőrÖrwv
Ké szült: 2018. december 20-án a 16 őra 30 perckor kezdődő Marcali Noszlopy Gáspár Alapí tvány
kuratóriumi ülé sé ről, amit a Marcali Noszlopy GáspárÁtalános é s Alapfolni Művé szeti Iskola
szé }üelyinté zrrrerryé nek igazgatóhelyettesi

szobáj ában 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 pontok:

1.

Dönté s a Kovács Zolté negyé ni vállalkozó áltaI20l8. t2.|7-é nadományozott 132.000 Ft, - azaz
egyszázharmincké tezer forint pé nzbeli adomány felhasználásáról.

2.

Dönté s a Weinhardt-Kozma Zsőfiadiákönkormányzatot segí tő pedagógus álta|szewezett
adománygyűjtő rendezvé nyen összegyűjtött é s 2018.12.19-é naz alapí tvanyi házipé tutárba
forint pé nzbeli adomiány
befizetett 53.650 Ft, - azaz ötvenháromezer-hatszánötven
felhaszrrálásaról.

Aranyné Varga

Jegyzőkönywezetőz

Marianna
]

hitelesí tik Borosrárr Gáborné

Jegyzőkönyvet

é s Patkó Imre

Az elnök megnyitotta az ülé st, az előteqesztett napirendi pontokban a jelenlé vők egyeté rtette! más
té ma megbeszé lé sé ta ré sztvevők nem javasolták a napiiendi pontok közé .
l

.

Dönté s született a Kovács Znltán egyé ni vállalkozó által 20 1 8. 12. 17 -é rl- adomiányozott
132.000 Ft, - azaz egyszázharmincké tezer forint pé nzbeli adornány felhasználásáí ól. A
kurátorok vé lemé nyazonossága aí apjé nhozottdönté siik é rtelmé bena támogatás szé tosáásra
kerül az alsós osztályok között adománygytí jté siik arányábanazalábbi módon:
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a osztály 14.800 Ft, - tizenné ,gyezer-nyolcszé n

b osztály 10.520 Ft, - azaz tí zezer-ötszázhttsz forint,

1. c

osáály 9.760Ft, - azazkjlencezer-hé tszázhatvan forint,

a 2. a osztály
a

foint,

7

.I20 Ft, - azaz hé tezer-egyszázhttsz forint,

2.b osztály 15.820 Ft, - azaz tizenötezer-nyotcszázhú sz forint,

a 2.

c osztály 1 3.300 Fí , - azaztizenháromezer-háromsz

I.7. a3. aosztáIy

áz foint,

12.100 Ft, - azaztizetkettőezer-egyszé n forint,

1.8. a 3.b osztály 9.340 Ft, - azaz kilencezer-Mromszázneg;ruen forint,
1-9. a3. c osztály 10.140 Ft, - azaztí zezer-egyszánrcgyvenforint,

1.10.
1.1

1.

I.I2.

a 4. a osz1;ály
a

1

1.660 Ft, - azaz tizenegyezer-hatszé nhaMan forint,

4.b osztáIy 10.380 Ft, - azaztizezer-háromszázlyolcvan

a 4.

c osztály

7

forint,

.060 Ft, - azaz hé tezer-hatvan forint trámogatásban ré szesülnek.
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jóváí rasra 2018.
Atámogatások a megnevezett tanulócsoportok,,osáálykasszájábad'kerülnek
12.20-kai időponttal é s ,§ovács Fotótól adomány''bejegyzé ssel. Az osztályfőnökök, hatfuozathozatali eljárás né lkiil - elektronikus é rtesí té stkapnak az osztálykasszájuk
állapotrának megváltozásáról.

2.

Dönté s a Weinhardt-Kozma Zsófta diákönkormrányzatot segí tő pedagógus által szervezett
adománygyűjtő rendezváryen összegyűjtött é s 2018.12.19-é naz alapí tványi házipé nztárba
befizetett 53.650 Ft, - azaz ötvenháromezer-hatszázőtven
forint penzbeli adonrány
felhaszrálásráról. A jelenlé vők egybehangző akarata szeit az összegyűjtött adományt az
Alapí tvany szé tosú jaa rendezvé ny megvalósí tasában közreműködő osáályok között
adománygyűjté siik arrányáb an az alábbi módon:
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a osztály
b

l 3.
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5 F t, - azaz tizenháromezer -egy százharmincöt

forint,

osaály 3.700 Ft, - azazháromezer-bé tszázforint,

2.3. az 5. c osáály

16.745 Ft, - azaztizerthatezer-hé tszámrcgyvenöt

forint,

2.4. a6. aosztály 8l0 Ft, - azaznyolcszáutiz forint,
2.5. a6.b osztály

1.105 Ft, - azazegyezeregyszánőtfoint,

2.6. a6. c osztály 2.635Ft, - azazkettőezer-hatszánharrntncöt
2.7

.

a

2.8. a

7 .

b osztály

8. a

425 Ft, - azaz né gyszázhuszonöt

forint,

forint,

osáály 1.150 Ft, - azaz egyezeregyszázőtvenforint,

2.9. aDÖK

13.945 Ft, - azaztizenhátomezer-kilencszí nnegyvertöt

forint támogatásban

ré szesül.

A fenti összegek a,PÖK-kas szájábai', illetve

a megnevezett tanulócsoportok
,,osáálykasszájáhaf'keriilnek jónáí rásra 2018.1,2.20-kai időporrttal é s ,§arácsonyi vásár"
bejegyzé ssel. A diákönkormányzatot segí tő pedagógus é s az é rintett osztályfiőnökök, határozatbozatali eljárás né lkiil - elektronikus é rtesí té stkapnak azosztálykasszájuk
állapotának megváltozásáról.

Kelt: Marcali, 2018. december 20.
Jegyzőkönywezető:
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Borosán Gáborné
kuratóriumi tag,az SZM elnöke

Patkó Imre

