Marcali Noszlopy Gáspár Alapí tvány
8700 Marcali, Szé chenyi utca 60. Telefon: 06/85/510-56l
F.-mail : noszlopv. alapitvany@noszlopy-marcali.hu

JEGYZŐXÖNYV
Ké szült: 2019. február 25-é n a t6 őra 30 perckor kezdődő Marcali Noszlopy Gáspár
Alapí tvány kuratóriumi ülé sé ről, amit a Marcali Noszlopy Gásprár Átalános é s Alapfokú
Művé szetiIskolaszé khelyinté zmé nyé nekigazgatőhelyettesiszobájábantartottak.
Jelen vannak: Aranyné Varga Marianna kuratóriumi tag, Borosán Gáborné kuratóriumitag, a
szülői munkaközössé g elnöke é s Patkó Imre azAlapí tvány elnöke.

Napirendi pontok:

1. Elnöki

2.

beszámoló

a

Noszlopy bálon gytijtött adományról.

Dönté s a támogatój egyekből befolyt összeg felhasználásráról.

Jeryzőkönyvv

ezető: Aranyné Varga Marianna

Jeryzőkönyvet hitelesí tik: Borosrán Gábomé

é s Patkó Imre

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

Az elnök

1.

Elnöki beszámoló

a

Noszlopy bálon gytí jtött adomrányról

A2019. é vi Noszlopybál bevé telei a következő módon alakultak. A
támogatójegyekből 161.000 Ft, - azaz egyszázhafuartegyezer forint, a belepőkből
63.000 Ft, - azaz hatvanháromezer forint é s a bál megrendezé sé ttámogató
befizeté sekből 115.000 Ft, - azaz egyszánttzenötezer forint bevé tele származotl az
Alapí tvanynak. A civil szervezetiink 104.436Ft, - azaz egyszázné gyezerné gyszé nharminchat forintot fizetett ki a rendezé si költsé g rá eső ré szeké nt,í gy a nettó
báli bevé tel234.564Ft, - azazkettőszánharmincné gyezer-őtszizhatvanné gy forint lett.
A Szülői Munkaközössé g é s az Alapí tvany közötti elszámolás az Nl45/2018. szrámú
kuratóriumi ülé s jegyzőkönyvé nek 5. pontja alaplántörté nt meg (,,Noszlopy Bú l
lebonyolí ttí sóval kapcsolatos alapí tvónyi szerepvdllalás tekí nteté benvé Iemé nyazonossdg mellett a
döntnökök
elhatórozí ú k, hogt a civil szervezet 20I9-ben is ré szt ve§z űz adomónygűjtő rendezvé ny
szervezé sé ben é s lebonyolí tásóban a szülőí munkaközössé ggel egtüű,,Noszlopy bóI" né ven. A btí I
által glűjtött pé nzbelí adomónyokat a ké t szervezet a Marcalí Noszlopy Gtí spú r ÁItalú nos é s Alapfokú
Művé szai Iskolai pedagógiaí munkdjának tú mogatdsdrafordí tjaa ké t szervezet cé ljaí nakmegfelelő
módon. Az adományok megoszí ú saé s a költsé gek ví selé se a ké t szemezet között az dltaluk különkülön glűjlött adomdnyok aú nydban törté nik. AzSZM a tombolatú rgtakból é s a szülői
tdmogatdsokból szdrmazófelajú nlú sok, mí g azAlapí tvú ny az egles pedagógusoktóI szdrmazó, illetve
az oszttí Iyok ú ltal glűjí ött tómogatú sok felett rendelkezik. Az Alapí tvdny a kiemelt ftgtelmet é rdemlő
tú mogatóit vendé gül ltí tja a rendezvé nyen, szdmukra 2 szemé lyre szóló tí szteletjeglet biatosí í ,melynek
költsé ge az Alapí nónyt terheli.').
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2.

Dönté s a támogatój egyekből befolyt összeg felhaszn álásáről

Az N145l2018. számí

alapí tvtánfl'ülé s jegyzőkönyvé nek 8. pontjában hozott dönté s
é rtelmé ben(,,A kurdtorok tetjesen egleté rtettek abban, hogl a lú mogatós 75 oÁ-ka a gűjtő

oszí ólyok osztú lykasszójú ban kerüljön jóvdí rósra, amí rií Iaz oszltú lyfőnökök, - hatdrozathozatalí
eljdrds né Ikül - elektroní kus é rtesí té stkapnak az oszí tí lykasszájuk ú Ilapotának megvóltoaú sú ról. A
vissznjuí í atott összegről alapí tvdnyi jeglzőkönyv ké szül.") az alábbi módon os^ja szé t abefolyt

összeget:

2.1.az l. a osztály az N34l20l9, az N35/20|9, az N36l2Ol9, az N37l20I9 é s az
N38l20I9. számon iktatott köszönőlevelek alapjrán összesen 9.750Ft, - azaz
kil encezer-hé tszáaötven forint,
2.2. a 2. a osztály az N 42lZ:01 9. számon iktatott köszönőlev
kettő ezer-k é tszátzötv en forint,

2.3.

é I alapján 2.250 Ft, - azaz

a2.b osztály az N26/20l9, az N27l20I9, az N28l2Ol9, az N29l2019, az
N30l20|9, az N3ll2019, az N32l2019 é s az N33l20l9. számon iktatott
köszönőlevelek

alapján 13.125Ft, - azaz tizenhiáromezer-egyszánhuszonöt

2.4. a2. c osztály az N25l2019. számon iktatott köszönőlevé l
hár omezer -hé tszázőtven forint,

forint,

alapján3.750Ft, - azaz

2.5. a 3. b osáály az N7ll20l9, az N72l2019 é s az N73l20l9, számon iktatott
köszönőlevelek alapjan 7.500 Ft, - azaz hé tezer-ötszán foint,

2.6. a3. c osztály az N49l2019. számon iktatott köszönőlevé l alapján 750 Ft, - azaz
hé tszánöNen forint,
2.7. a 4. a osztály az N47/20l9 é s az N48/20lg. számon iktatott köszönőlevelek
a|apján 3.000 Ft, - azaz háromezer forint,
2.8. a4. c osztály az N68l2Ol9, az N69/2O19 é s az N70l2019. számon iktatott
kö szönől evel ek alapj án 4. 5 00 F t, - azaz né gy ezer - ötszán foint,
2.9. az 5. a osztály az N4Il20l9. szé mton iktatott köszönőlevé l
azazháromezer forint,

alapjé n 3.000 Ft, -

az 5.b osztály az N21/20I9, az N22l201g, az N23/20l9 é s az N24l20I9.
számon iktatott köszönőlevelek alapjrán 9.750Ft, - azaz kilencezer-bé tszé aőtven
forint,

2.10.

2.1t.

az 5. c osztály az N54l2019. számon kitatott köszönőlevé l
azaz e1y ezer e gy száahuszonöt forint,

2.12. a6.b

osztály

az N43l20l9,

számon iktatott köszönőlevelek
forint,

alapján 1.125 Ft, -

N44/20t9, az N45l2019 é s az N46l20I9.
alapján 4.125 Ft, - azazné gyezer-eeyszázhuszonöt
az
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N SSIZOÓ,'* N 5612019, az N 57 l20l9, az N 58l20l9, az
N60l20l9,
az N61l20I9, az N62l20l9 é s az N63l20l9. számon
az
N59l20I9,
iktatott köszönőlevelek alapjan 18.750 Ft, - azaztizennyolcezer-hé tszánötven
forint,

2.t3.

a 6.

c

osztály az

2.14.

a7. aosztály az N64/20l9, az N65l20lg, az N66l2019 é s az N67l20l9.
számon iktatott köszönőlevelek alapján 15.000 Ft, - azaz tizenőtezer forintot,

a 8. a osztály az N39l20l9 é s az N40l2019. szátműköszönőlevelek
2.250Ft,-azazkettőezer-kettőszátzőtvenforint,

2.15.

2.16.

a 8.

b osztáIy az N53l20t9. száműköszönőlevé l

alapjrán

alapjan 1500 Ft, - azaz

egyezer<í szé n foint,

2.17.

a.8. c oszté ly az

Nl4l2al9, az Nl5l2019,

az

Nl6l20l9,

az

Nlll20l9,

Nl8/2019, az Nl9l2019
1

é s az N20l2019. számon iktatott köszönőlevelek
3.500 Ft, - azaz tizenhrárom ezer-őtszáz forint támogatásban ré szesülnek.

az
alapján

A trámogatások

a megnevezett tanulócsoportok ,,osáálykasszájában" kerülnek
jőváí rásra2019. 02.25-kei időponttal é s ,,Támogatójegyekből származó adomány''
bejegpé ssel.

Kelt: Marcalí ,2019. február 25.

Jegyzőkönyvvezető:

k#""h;,;k.
kuratóriumi tag

Hitelesí tők:

$o,nrJo- G["^J
Borosán Gáborné
kuratóriumitag, az SZM elnöke

%
kuratóriumi elnök

