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

Iktatószám: N23l202O.
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Ké szült: 2020. március 02-án a 16 őra 15 perckor kezdődő Marcali Noszlopy Gáspár
Alapí tvány kuratóriumi ülé sé ről, amit a Marcali Noszlopy Gáspár Által,ános é s Alapfohí
Művé szeti Iskola szé khelyinté zrné nyé nekigazgatőhelyettesi szobájában tartottak.
Jelen vannak: Aranyné Varga Marianna kuratóriumi tag, Borosán Gáborné kuratóriumi tag
é s Patkó Imre az Alapí tvrány elnöke.

Napirendi pont
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az osztályok által gytí jtött adományok elosáásáról.
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hitelesí tik: Borosrán Gáborné é s Patkó Imre

Az előterjesztett napirendi pontban
a jelenlé vők egyeté rtettek, más té ma megbeszé lé sé taré szí tevők nem javasolták a napirendi
pontok közé .

Az elnök megnyitotta azilé st, köszöntötte

1. A jelenlóvők

a ré sztvevőket.

egyöntettí enhatároztak a Noszlopy Bállal kapcsolódó az osztályok által
eytijtött adományok ügyé ben. A dönté s é rtelmé ben:
. a7.1.a osztályk asszájába7.500 Ft, azazhé tezer-ötszáz forint,
o a2.a osztálykasszájába 18.375 Ft, azaz tizennyolcezer-háromszázhefuenöt forint,
o a 3 .a. osztálykass zájaba 4. 500 Ft, azaz né gyezer -ötszáa foint,
o a 3.b. osztálykasszájába9.375 Ft, azaz kilencezer-háromszátzhetvenöt forint,
o a4.a osztálykasszájába3.375 Ft, azazháromezer-háromszé nhetvenöt forint,
o a 4.b osztálykasszájába 12.750 Ft, azaz tizenkettőezer-hé tszázötven forint,
. az 5.a osztálykasszájába 14.250 Ft, azaz tí zenné gyezer-kettőszánötren forint,
. az 5.b osztálykasszájába 2.250 Ft, azazkettőezer-kettőszánő§ten forint,
. az 5.c osáálykasszájába 4.875 Ft, azaz né gyezer-nyolcszázhetvertöt forint,
o a 6.b osáálykasszájába 12.7 50 Ft, azaz tizenkettőezer-hé tszánötven forint,
o a 6.c osztálykasszájába 1.500 Ft, azaz egyezerötszán foint,
o a 7 .b osztálykasszájába 7 .125 Ft, azazhé tezer-egyszé nhuszonöt forint,
o a'l .c osztálykass zájába 1 9. 500 F t, azaz tizenkilenc ezer-ötszán forint,
o a 8.a osztálykasszájába 12.000 Ft, azaz tizenkettőezer forint,
o a 8.b osztálykasszájába 1.125 Ft, azaz egyezer-egyszé ahlszonöt forint jóváí rás
kerül elsztí molására atámogatői jegyek segí tsé gé velgytí jtött adomrányokból.

Marcali, 2020. miárcius 02.

Marcali Noszlopy Gáspár Alapí tvány
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Aranyné Varga Marianna
kuratóriumi tag
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Borosán Gábomé
kuratóriumi tag

kuratóriumi elnök

