Marcali Noszlopy Gáspár Alapí tvány
8700 Marcali, Szé chenyi utca 60. Telefon: 06/85/510-561

E-mail : noszlopv.alapitvarrv@noszlopy-marcali.hu

lktatószám:

N1ll202|.

JB,GYZŐKÖNYV
Kószült: 2021. május 20-án a 76 őra30 perckor kezdődő Marcali Noszlopy Gáspár
Alapí tvány kuratóriumi ülé sé ről, amit a Marcali Noszlopy Gáspár Általános é s Alapfoló
Művé szeti Iskola szé khelyint é zmé nyé nekigazgatőhelyettesi szobáj ában tartottak.
Jelen vannak: Aranyné YargaMarianna kuratóriumi tag, Borosán Gábomé kuratóriumi tag
é s Patkó Imre azAlapí furiny elnöke.

Napirendi pontoki

l.

,,Normál eg}szení sí tetté ves beszámoló általános üzleti é vet zárő 2020 iiizleti é wől"
dokumentum elfogadása

2.

,,Kiegé szí tőmellé klet 2020. december 31." ügyirat elfogadása

3.,,Főkönyvi kivonaf' ellenőrzé se
Jeryzőkönyvv ezetőz Aranyné Y ar ga Marianna
Jeryzőkönyvet hitelesí tik Borosrán Gáborné

é s Patkó Imre

a jelenlé vők
javasolták.
egyeté rtettek, az ülé sen más tána megbeszé lé sé ta ré sztvevők nern

Az elnök megnyitotta

az ülé st, az előterjesztett napirendi pontokban

1. A jelenlé vők vé lané nyegyezé smelletdöntöttek

alról, hogy a Forró Barbara által
elké szí tett é s az N10l2021. számon iktatott,,Normál egyszení sí tett é ves beszámoló
általrános ilzlett é vet zé rő 2020 ilzletí é wől" pé nzügyt beszámolót elfogadják, egyben
rendelkeztek alról, hogy az elnök a dokumentumot202t.jú nius 30-ig nyilvánosságra
hozza az Alapí Nány honlapján.

2. A Kurátorok

egyöntetú dönté s alapján elfogadtrák a Forró Barbara által összeállí tott
,,Kiegé szí tőmellé klet 2020. december 3l." ügyiratot, ami az N10-2l2021.
iktatószámmal került alapí tvanyi jegyzé kbe. A kiegé szí tőmellé kletet az elnök - a
pé nzügyl beszámolóval együtt - 202l.jú nius 30-ig feltölti a civil szervezet honlapjára.

3. A Kurátorok

áttekintetté k é s vé lemé nyegyezé smellet elfogadtak a2020.01. 0l.
szé mrcn iktatott Főkönyvi

2020.12.3l. időszakra vonatkozó, az Nl0-3l202l.

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

Kelt: Marcali,202l. május 20.
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