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JEGYZOKONYV

má1as 26-ána 15 óra 15 perckor kezdődő Marcali Noszlopy Gáspár Alapí tvány

kuratóriumi ülé sé ről, amit a Marcali Noszlopy Gáspár Átalános é s Alapfokú Művé szeti Iskola
szé khelyinté zmé nyé nektgazgatőhelyettesi szobáj ában tartottak.

Jelen vannak: Aranyné Varga Mariarrrra kuratóriumi tag, Borosán Gáborné kuratóriumi tag é s Patkó
Imr e az Alapí tvány elnöke.

Napirendi pontok:

1.

A202I.

é v jú

lius 30-ig tartó időszakra vonatkozó alapí tványi támogatásokkal kapcsolatos

dönté sek:

Noszlopy Alapí tványi Dí j támogatása,
a Noszlopy dí jjal kitüntetett tanulók ámogatása,
I.3. az országos versenyeredmé nyt elé rt tanulók jutalmazása,
l .4. az Iskolai Ertesí tő elké szí té sé nektámogatása,
Dönté s azErtesí tő 202I. é v iskolai kiadvány előállí tásával kapcsolatos kikiildeté sről.
Dönté s Né meth Emese 8. b osáályos tanuló Noszlopy Alapí tványi Dij pályázatának elbí rálásáról
1.1.
1.2.

2.
3.

a

Jegyzőkönyw ezető: Aranyné Varga Marianna
Jegyzőkönyvet

hitelesí tik: Borosán Gábomé é s Patkó Imre

Az elnök megnyitotta azűlé st,köszöntötte a ré sávevők et, Azelőteq'esaett napirendi pontokban a
jelenlé vők egyeté rtettek, más té ma megbeszé lé sé ta ré sztvevők nem javasolták a napirendi pontok
kőzé .

1.

A2O21.é v jú lius 30-ig tartó időszakra vonatkozó alapitványitrámogatásokkal

kapcsolatos

dönté sek:

Noszlopy Alapí tványi Dí j támogatásával kapcsolatban a Kuratórium egyeté rté sben
arról, hogy 202I. é vben tanulóké nt 30.000 - 30.000 Ft, - azaz harmincezer harmincezer forint pé nzbeli támogatásban ré szesí tia nyertes páIyázőkat összesen 60.000
Ft, - azazhatvanezer forint mé rté kben.
1.2.Adönté shozók vé Iemé nyazonossággal döntöttek arról, hogy a Noszlopy dí jjal kitiintetett
diákoknak az /Japí tvány 5.000 Ft, - azaz ötezer forint könyvrrtalvanl vásárol minden
dí jkategóriához. Osszevont kitiinteté si formák eseté n az előbbiekben meghatározott
jutalmazásra szánt összeget az összevonásra keriilt kategóriák számával meg kell szorozIú .
Ahaté rozat egyszerűsí tett dönté ssel hozhatő meg, amihez csatolni kell az adonrrányozásról
döntő nevelőtestületi é rtekezlet jegyzőkönyvé nek másolatát
1.3. Az országos versenyeredmé nyt elé rt tanulók jutalmazásával kapcsolatban egyöntettí leg
döntött abban az alapí tványi testiilet, hogy a jutalmazott gyerekek eredmé nyenké nt 3.000
Ft, - azaz haromezer forint könywásárlási utalványban ré szesüjenek a nevelőtestületi
dicsé retről szóló oklevé l mellé . Ahatározat egyszení sí tett dönté ssel hoáató meg. A
támogató határozathoz csatolni kell a felké szitőtanár által kitöltött Eredmé nylap
1.1. a

döntött

másolatát.
I.4.

Az Iskolai É rtesí tőelké szí té sé nektámogatásában egyeté rtettek a kurátorok abban, hogy az
Alapí tvány a ballagó diákokat az iskolai kiadvánnyal megajándé kozza, igy ennek
előállí tási költsé gé t magátavállalja. A 8. é vfolyamos diákoknak szánt é rtesí tőnkí vül az
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Marcali Noszlopy Gáspár Alapí tvány
8700 Marcali, Szé chenyi utca 60. Telefon: 06/85/510-561
E-mail : noszlop}z.alapitvan}z@noszlopy:marcali.hu

inté zmé nyré szé relegfeljebb 15 darab kiadvány megvásárlásárőlhozott egyhangú
hatátrozatot a kuratórium, amik felhasználásáról a megbí zottí gazgató dönt. A dönté s
egyszenisí tett eljárással hoáató meg.

2.

Dönté s az}rtesitő 202I. é viskolai kiadvány előállitásával kapcsolatos kikiildeté sről:
A jelenlé vők vé lemé nyegyezé smellethatároztakarról, hogy az Iskolai Ertesí tő 202l.
cí mű kiadvrány előállí tásával kapcsolatban a Kuratóriumi tagok közül egy főnek,
legfeljebb ké t alkalommal teljes mé rté kben támogatjrák a Marcali - Kaposvar Marcali szemé lygé pjárművel törté nő kiktildeté sé t.

J.

Dönté s Né meth Emese 8. b osáályos tanuló Noszlopy Alapí tványi Dij pályázaté tnk

elbí rálásáról:

A dönté shozók

egyöntettí állásfoglalása szerint,habáí Né meth Emese 8. b osztályos
tanuló ké pessé geihezmé rlenjó tanulmányi eredmé nyt elé rő é s jó magaviseletú diák,
aki közepfokú inté zmé nyben folytatja tovább a tanulmiányait, viszont a felté telek

kőzőttmegfogalmazott,pehé zhe|yzeté t"abenyú jtottdokumentumoknem
tátmasztják alá, ezfu" a felterjesáé st elutasí totta.

Marcali, 202I. május 26.
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