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

Iktatószám

:

N

I03 12020.

JEGYZOKONYV
Ké szült: 2020.jú nius l5-é n a 16 őra30 perckor kezdődőMarcali Noszlopy Gáspár
Alapí tvany kuratóriumi ülé sé ről, amit a Marcali Noszlopy Gáspár Általrános é s Alapfokú
Művé szeti Iskola szé khelyinté zmé nyé nekigazgatóhelyettesi szobé tlé han tartottak.
Jelen vannak: Aranyné Varga Marianna kuratóriumi tag, Borosán Gáborné kuratóriumi tag
é s Patkó Imre az Alapí tvány elnöke.

Napirendi pontok:'

1.

,,Egyszerűsí tett é ves beszámoló általános ilzleti é vet zárő 2al9 izletié wől" dokumenfum
elfogadása

2.,,Kiegé szitő mellé klet 20Ig.-ügyrat elfogadása

3.

Döntós a 2020. é v Noszlopy Alapí tvrányi Dí jjal elismert tanulókról

4.

Dönté s a pedagógusnap támogatásé rőI

5.

Dönté s azErtesitő 2020.é v iskolai kiadvány előállí tásával kapcsolatos kiktildeté sről

6.

Dönté s a Noszlopy Alapí tványi Dí j odaí té lé si szabályzatánakmódosí tásaról

Jeryzőkönyvv

ezetőz Aranyné Varga Marianna

Jegyzőkönlvet hitelesí tik: Borosán Gáborné

é s Patkó Imre

előterjesztett napirendi pontokban a jelenlé vők
egyeté rtettek, az ülé sen más té ma megbeszé lé sé ta ré sztvevők nem javasoltiák.

Az elnök megnyitotta azilé st, az

1. A jelenlé vők

vé lemé nyegyezé smellet döntöttek arról, hogy a Forró Barbara által
elké szí tett é s az N99l2a0. számon iktatott,,Egyszerűsí tett é ves beszámoló általános
í lzleti é vet zárő 2019 í izleti é wől" pé nzügyt beszámolót elfogadjrik, egyben
rendelkeztek arról, hogy az elnök a dokumenfumot2D20.jú nius 30-ig nyilvánosságra
hozza az Alapitváty honlapján.

2. A

Kurátorok egyöntettí dönté s alapjánelfogadták a Forró Barbara által összeállí tott
,,Kiegé szí tőmellé klet 2019." ügyiratot, ani az Nl00l2020. iktatószámmal került
alapí tvrányi jegyzé kbe. A kiegé szí tőmellé kletet az elnök - apé nzigyi beszámolóval
együtt - zozl.jú nius 30-ig feltölti a civil szervezet honlapjára.

3.

A2020.é vi Noszlopy Alapí tványi Dí j elnyeré sé rehárom pályáaat erkezett. Az
Alapí tvány vezetősé ge - a kialakult jáí ványügyi veszé lyhelyzetmiatt - 2020.05.26-
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Marcali Noszlopy Gáspár Alapí tvány
8700 Marcali, Szé chenyi utca 60. Telefon: 06/85/510-561
E-mail : noszlopv. alapitvany@noszlopy-marcali.hu
online módon határozott atátmagatás odaí té lé sé ről.A jelöltek közül a kurátorok
vé lemé nyazonosság mellett Garas'§zimonetta Dorina 8. b osztályos tanulónak, mí g
ké tharmados többsé ggel Pinté i Boglárka 8. a osáályos tanulónak ité lté kebben az
é vben az alapitványi elismeré st. Kuti Beáta Teré zia 8. c osztályos tanuló a szavazatok
egyharmad át szer eú e meg.
rán

4.

Patkó Imre, megb í zott igazgatőlalapitványi elnök ké ré sealapjána kuratóriumi tagok
ké tharmados támogatása mellett legfeljebb 80.000 Ft-tal, azaznyolcvanezer forinttal
támogatja a2020. é v pedagógusnapi rendezvé nyé t az ,,iskolai rendezvé ny-kassza"
terhé re. Az elnök tartózkodott a dönté shozatalban.

5.

A jelenlé vők vé lemé nyegyezé smellet határoztakarról, hogy az Iskolai É rtesí tő2020.
cí mű kiadvány előálIí tásával kapcsolatban a Kuratóriumi tagok közül egy főnek,
legfeljebb k§t alkalommal teljes mé rté kbentámogatják a Marcali - Kaposvár Marcali szerné lygepjárművel törté nő kikiildeté sé t

6.

A Kurátorok egysé ges dönté se é rtelmé ben változtatnaka Noszlopy Alapí tványi Dí j
odaí té lé siszabályzatán. A,pályánat elbí rálási szernpontjai" ré szben a,,felvé telt nyert"
é rté kelé sipontja kiegé szül azzal,hogy az Arany János Tehetsé ggondoző Programba é s
az Arany János Kollé giumi Programba fulvett gyerekek 0 pontot kapnak, mivel az ő
továbbtanulásuk támog atását - a program kereté ben * az állam 'iveszi át, igy kivánja
'
elkerülni az Alapitvány a kettős támogatás kialakulását.

Kelt: Marc ali, 2020.jú nius 1 5.

Jegyzőkőnywezető;
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nranvllé Varga Mbrianna
kuratóriumi tag
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Borosán Gáborné
kuratóriumi tag
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, Patkó Imre
kuratóriumi elnök
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