Marcali Noszlopy Gáspár Alapí tvány
8700 Marcali, Szé chenyi utca 60. Telefon:061851510-56l
E-mail : noszlopv. alapitvany@noszlopv-marcali.hu

ktatőszám: N183/2020.

JEGYZOKONYV
Kószült: 2}2}.november 26-án a 16 őra 15 perckor kezdődő Marcali Noszlopy Gáspar
Alapí tvány kuratóriumi ülé sé ről, amit aMarcali Noszlopy Gáspár Által,í nos é s Alapfoku
Művé szeti Iskola szé khelyinté zmé nyé nekigazgatőhelyettesi szobátlábart tartottak.
Jelen vannak: Aranyné Varga Marianna kuratóriumi tag, Borosán Gábomé kuratóriumi tag
é s Patkó Imre az Alapí tvány elnöke.

Napirendi pont

1. Alapí tványi

dönté s a2020. l1.25-é n Kovács Zoltán egyé ni vállalkozőtől erkezett
pé rubelí adomány osztályok közötti elosztásáról.

Jegyzőkönyw ezető: Aranyné Y

arga Marianna

Je5,,zőkönyvet hitelesí tik: Borosán Gáborné é s Patkó Imre
megnyitott a azilé st,köszöntötte a ré sztvevő ket. Azelőterjesztett napirendi pontban
jelenlé vők egyeté rtettek, más té ma megbeszé lé sé ta ré sávevők nem javasolták a napirendi
pontok közé .

Az elnök
a

1. A jelenlé vők egyöntehí enhatároztak Kovács

Zolté n egyé ni vállalkozőtól é rkezett
pé nzbeli adomány felosztásráról. A dönté s é rtelmé ben:
. az l.a osztálykasszájába 17.360Ft, azaztizenhé tezer-háromszánhatvan forint,
. az 1.b osztálykasszájába 18.480 Ft, azaz tizennyolcezer-né gyszáznyolcvan forint,
. az 1.c osztálykasszájába23.140Ft, azazhuszonháromezer-egyszánnegyven forint,
o a2.a osztálykasszájába 11.480 Ft, azaztizenegyezer-né gyszátznyolcvan forint,
o a 2.b osztálykass zájé ha 8 .7 40 Ft, azaz nyolcezer-h é tszánnegyven forint,
o a 2.c osztálykass zájáb a 7. 1 00 Ft, azaz hé tezer-egyszé u foint,
o a3.a osztálykasszá$ába l1.760Ft, azaztizenegyezer-hé tszáahatvan forint,
o a 3.b osztálykasszállába l2.I40 Ft, azaz tizenkettőezer-egyszázrtegyven forint,
o a 3.c osztálykasszájaba 1 1.040 Ft, azaztizenegyezer-negyven forint,
o a 4.a osztálykass zájába 7 .900 F t, azaz hé tezer-kil encszán forint,
o a 4.b osztálykasszájába 18.420 Ft, azaz tizennyolcezer-né gyszé ahú sz forint
o é s a 4.c osztálykasszájába 1 1.680 Ft, azaz tizenegyezerhatszáEnyolcvan forint
jőváí rás kerül elszámolásiira a fenti adományból.

Marcali, 2020. novernber 26.

Marcali NoszlopY Gárpár Alapí tvány
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Jegyzőkönywezető:

Hitelesí tők:

S*S"-'bv,'k:*

3orcüo 6'JürnJ

kuratóriumi tag

Borosrán Gáborné

kuratóriumi tag

Patkó Imre

