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

Iktatószám

:

N l 4212019.

JEGYZŐKÖNYV
Ké szült: 2019. szeptember 23-an a 16 őra 30 perckor kezdődő Marcali Noszlopy Gáspar
Alapí tvány kuratóriumi ülé sé ről, amit a Marcali Noszlopy Gásprár Által,í nos é s Alapfoku
Művé szeti Iskola szé khelyinté zné ttyé nekigazgatőhelyettesi szobájában tartottak.
Jelen vannak: Aranyné Varga Marianna kuratóriumi tag, Borosan Gáborné kuratóriumi tag, a
szülői munkaközös3é g elnöke é s Patkó Imre azAlapí tvany elnöke.

Napirendi porit:

1.

2.

Dönté s a Csordás Lajos által 2019. 0g. 2}-ánadomiányoz ott 23.400 Ft, - azaz
huszonháro mezer-né gyszán forint pé nzbeli adomány felhasználásráról.
Dönté s aZieli-llbegg Kft által2019. szeptember 09-é n adományozott 150.000 Ft, - azaz

egyszé nőtverlezerforinttámogatásf elhasználásáról.

Jeryzőkönyvv

ezető: Aranyné Y arga Marianna

Jeryzőkönyvet hitelesí tik: Borosrán Gáborné

é s Patkó Imre

Az elnök megnyitotta azii,lé st, az előterjesztett anapirendi pontokkal a jelenlé vők
egyeté rtettek, más terna felvé telé t a ré sztvevők nem javasolté k a napirendre.
1
Dönté s született Csordás Lajos által 2019. 09. 20-án adományozott 23 .400 Ft, - azaz
huszonharomezer-né gyszán forint pé nzbeli adomány felhasználásráról. A kurátorok
teljesen egyeté rtettek abban, hogy a támogatásból 23.000 Ft-ot, - azaz
huszonhiáromezer forintot szé tosztanak atátmogatást gytí jtő osztályok között

.

-

adománygytí jté stikarányábanaza|ábbimódon:
1.1. a l. a osztály 2.000 Ft, - azaz kettőezer forint,
1.2. a 1. b osztály 1.400 Ft,- azazegyezerné gyszáaforint,
1.3. a3. aosztáIy 1.400 Ft, - azaz egyezerné gyszánfoint,
|.4. a 3. c osztáIy 1.000 Ft, - azaz egyezeí forint,
1.5. a 4. a osztáIy 1.000 Ft, - azaz egyezer forint,
1.6. az 5. a osztá.ly 3.000 Ft, - azaz haromezer forint,
1.7. az 5. c osztály. t.800 Ft, - azaz e1yezemyolcszán forint,
- *L8. a 6. a osztály 2.000 Ft, - azazkettőezer forint,
1.9. a 6.b osztály 3.600 Ft, - azazhiáromezer-hatszánforint,
1. 10. a 7. b osztály 1.800 Ft, - azaz ewezernyolcszáz forint,
1.1 1. a7. c osztá|y 3.000 Ft, - azazháromezer forint,
1.12. é s a 8. c osztály 1000 Ft, - azaz e1yezer forint támogatásban ré szesülnek.
A támogatások a megnevezett tanulócsoportok,,osá álykasszájában" kerülnek
jővűrásraz}tg.09. 20-kai időponttal é s,,Csordás Lajostól adomány''bejegyzé ssel.

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

Az osztályfőnökök,

-hatánozathozaí ali eljárás né lkiil - elektronikus é rtesí té stkapnak
azosztálykasszájukállapotánakmá_gváltozásáról.

2.

Dönté s hozott az Alapitvány aZieli-/xbegg Kft által2019. szeptember 09-é n
adományozott 150.000 Ft, - azaz egyszázőtvenezer forint támogatás felhasználásráról.
A kuratórium a tagok egyeté rté sé velhatározott, hogy az adomé nyból az Alapifuány 37
db filharmóniabé rletet kí vrán megvásárolni jutalmazási cé llal az iskolai é nekkaros
diákok ré szere 66.600 Ft, - azazhatvanhatezer-hatszán forint é rté kben,valamint 163
db filharmóniabé rlet megvásarlásához 500 Ft/db, azaz ötszán forint/ darab támogatást
ny($t az é rdeklődő tanulók ré szerc. A jutalmazások é s atátmogatások után az
adományból megmaradt 1.900 Ft-ból, - azaz egyezerkilencszráz forintból a
civilszerrrez.etiink az é ves működé si költsé geire fordí tja.

Marcali, 2019. szeptetrtber 23.
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Aranyné Varga M*ianna
kuratóriumi tag
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Borosán Gábomé
kuratóriumitag, az SZM elnöke
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