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

Iktatószám

:

N l00 l20l9.

JEGYZŐrÖNYV
Kószült: 2019. május 06-an a16 őra 30 perckor kezdődő Marcali Noszlopy Gáspar
Alapí tvány kuratóriumi ülé sé ről, amit a Marcali Noszlopy Gásprár Átalános é s Alapfolní
Művé szeti Iskola szé khelyinté zmé nyé nekí gazgatőhelyettesi szobájában tartottak.
Jelen vannak: Aranyné YargaMarianna kuratóriumi tag, Borosrán Gáborné kuratóriumitag, a
szülői munkaközössé g elnöke é s Patkó Imre az Alapí tvány elnöke.

Napirendi pontokí

1.

,,A kettős könywiteltvezető egyé b szewezetegyszení sí tett é ves beszrámolója é s
közhasznú sági mellé klet 2018. é v" dokumentum elfogadása

2.

,,Kiegé szitő mellé klet 2018." ügyirat elfogadása

3.

Dönté s a,,Meghatalmazás a jog szemé ly civil szervezet ké püselé sé rejogosult szemé ly a
rá vonatkoző szabályok szerinti aláí rása eseté n" meghatalmazottszemé lyé ről

Jegyzőkönyvv ezető: Aranyné Varga Marianna

Jeryzőkönyvet hitelesí tik: Borosán Gábomé

é s Patkó Imre

a jelenlé vők
javasolták.
egyeté rtettek, azülé sen más té ma megbeszé lé sé ta ré sávevők nern

Az elnök

megnyitott

a aziilé st,az előterjes ztetl

napirendi pontokban

1. A jelenlé vők

vé lemé nyegyezé smellet döntöttek arról, hogy a Forró Barbara által
elké szí tett é s az N9ll2019. számon iktatott,,A kettős könywiteltvezető egyé b
szervezet egyszení sí tetté ves beszámolója é s közhaszrí sá§ mellé klet 2018. é \í '
pé nntgybeszámolót elfogadjak, egyben rendelkeztek arról, hogy az elnök a
dokumenfum ot 20 l 9 . máj us 2 0-i g nyilviáno s s ágra ho zza az Alapifu ány honl apj án.

2. A Kurátorok

egyöntetí í dönté s alapjan elfogadták a Forró Barbara által összeállí tott
,,Kiegé szí tőmellé klet 2018." ügyiratot, arri az N92l20I9. iktatószámmal került
alapí tványi jegyzé kbe. A kiegé szí tőmellé kletet az elnök - apé rlnlgyt beszámolóval
együtt - 2019. május 20-ig feltölti a civil szervezet honlapjara.

3.

Az ülé s ré sztvevői vé lerné nyazonosság mellett határoztak a,,Meghatalmazás a jogr
szemé ly civil szervezet ké pviselé sé rejogosult szemé ly ará vonatkozó szabályok
szerinti aláfuása eseté n" meghatalmazott szerlé lyé ről. A dönté s é rtelmé ben az
Alapí tvany feljogosí tja Forró Barbarát arr4 hogy a civil szervezet 2018. é vi
beszámolój át az Országos Bí rósági Hivatal ré szere a saját ügyfé lkapujrán keresztiil
bekí ildje. A meghatalmazás az N90l20l9. számmal elláWakerült iktatásra.

Marcali Noszlopy Góspár Alapí tvány
8700 Mmcali, Szé chenyi utca 60. Telefon: 06/85/510-561
E-mail : noszlopv.alapitvany@noszlopy-marcali.hu
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Kelt: Marcali,20l9. május 06.

Hitelesí tők:

Jegpőkönywezető:

d-"-}K,\ \Ai_^
AranynB Vargb§Iarianna
kuratóriumi tag

\
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So,or.!r fr[on*/
Borosan Gáborné
kuratóriumitag az SZM elnöke

Patkó Imre

