Marcali Noszlopy Gáspár Alapí tvány
8700 Marcali, Szé chenyi utca 60. Telefon: 06/85/510-561
E-mail : noszlopv. alapitvany@noszlopy-marcali.hu
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JEGYZoKoNl-rv
04-é na !6 őral5 perckor kezdődő Marcali Noszlopy Gáspár
Alapí tvány kuratóriumi ülé seről, amit a Maróali Noszlopy Gáspar Általános é s Alapfoló
Művé szetiIskolaszé khelyinté zmé nyé nekí gazgatőhelyettesiszobájábantartottak.

Ké szült: 2020.február

Jelen vannak: Aranyné Varga Marianna kuratóriumi tag, Borostán Gáborné kuratóriumi tag
é s Patkó Imre az Alapí tvány elnöke.

Napirendi pont

1.

2.

Dönté s adomanygyűjté s szervezé sé ről.
Dönté s a Noszlopy Bá1 támogatásának módjáról.

Jeryzőkönyw

ezetőz Aranyné Varga Marianna

Jegyzőkönyvet hitelesí tik: Borosán Gábomé é s Patkó Imre

Az elnök megnyitotta azilé st, köszöntötte a ré sztvevőket. Az előterjesztett napirendi
pontokban a jelenlé vők egyeté rtettek, más té ma megbeszé lé sé ta ré sztvevők nem javasolták a
napirendi pontok kőzé .

1. A jelenlé vők egyöntehí

enhatároztak a báli/karneváli időszakban megvalósí tásra
kertilő adomanygyűjté sek ügyé ben. A dönté s é rtelmé ben:
1.1. aNoszlopy Bálhoz é s az iskolai farsanghoz kapcsolódva gyűjt támogatást a civil
szervezet a cé Ijaí megvalósí tására. A bál eseté ben - az osztályfőnökök
közreműködé sé vel - az osztályok is bekapcsolódhatnak az adomé nygyú jté sbe.Az
osáályok által gytí jtötttámogatás 75 %o-áí az Alapí Né ny visszajuttatja a gyűjté st
vé gző közössé g osztálykasszá$ába, amit a tanulócsoport - a saját dönté se alapjrán az alapiWányt cé loknak megfelelő módon használhat fel.
1.2. Az alsós iskolai farsanghoz kapcsolódó adomrinygyú jté st- az A|apí tvány
felhatalmazásával - az,*A.lsós szabadidős munkaközössé g" vé gzi, az
Alapí tvanyhoz befolY összeg 100 %-ban az,,alsós szabadidőkasszába" kerül
jővűrásra.
1.3. A felsős iskolai karneválon az adománygffité st - az Alapitvány megbí zásábőlaz iskolai diákönkormányzatvalósí tja meg, az általuk gffitött adomány a ,,DÖKkasszát" gyarapí tja.

2. A kurátorok

egybehangző akarata szerint a civil szervezet a Noszlopy Bál
megrendezé sé t az alábbi módon támogatja:
2.1 . a bé rleti dí j átv állalásával a szerv ezőL<től,
2.2. abáli dekoráció elké szí té sé velkapcsolatos kiadások kiegyenlí té sóvel,
2.3 . papí ráru é s nyomtatvrányok vásárlásával.

Marcali, 2020. február 04.

MarcaH Noszlopy Gáspár Alapí tvány
8700 Marcali, Szé chenyi utca 60. Telefon: 06185/510-561
E-mail : noszlopy.alapitvanv@noszlopy-marcali.hu
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Jegpőkönywezető:

Hitelesí tők:
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Aranyné Varga Marianna
kuratóriumi tag
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Borosán Gáborné
kuratóriumi tag

