Jegyzőkönyv

Készült: "A Zenélő Gyermekekért" Alapítvány kuratóriumának 2011. május 3-án 19 órakor
megtartott üléséről.
Jelen vannak: ajelenléti ív szerint
Elnök köszönti a megjelenteket, külön a zeneiskola tanárait, megállapítja, hogy a kuratórium
döntéshozatal képes, az 5 fő kuratóriumi tagból 4 fő jelen van.
Elnök ismerteti a napirendet.
1. LEADER pályázaton nyert támogatásból vásárolt eszközök, hangszerek átadása a
zeneiskolának.
2. Zeneiskola utazásának támogatása Kaposvárra a Megyei Növendékhangversenyre
Elnök megkérdezi van-e más napirendi javaslat.
Elnök szavazásra bocsájtja a napirendet.
Kuratórium egyhangú szavazással a napirendet elfogadta.
1. Elnök ismerteti az első napirendet, majd szavazásra bocsájtja.
A kuratórium egyhangú szavazással, 2/2011.(V.3.) sz.-u határozatával elfogadta, hogya
LEADER pályázaton elnyert támogatásból megvásárolt hangszereket átadják a zeneiskolának.
Ezek:

1 db
1 db
1 db
1 pár
1 db
1 db
1 gam.

Yamaha fuvola
Roland HPD10
Sonor nagydob
Paiste cintányér
cselló + tok
cselló vonó
Meinl konga

Hajas Béla igazgató szót kért, és megköszönte az iskola növendékei és a tantestület nevében a
nagy értékű ajándékot.
Dr. Elizek Csilla méltatta az eredményt, hozzátette, hogy sok ilyen alkalmat kíván még az
elkövetkező időkre. Megkérte a jelenlévő tantestületet, hogy az eszközöket fordítsák legjobb
tudásuk szerint céljaikra.
2.
napirend: Elnök ismerteti, hogyazeneiskolából
nagyobb létszámban május 10-én
Kaposvárra hivatalosak a Megyei Növendékhangversenyre.
Egy 20 személyes kisbusz
költségeit kellene finanszírozni támogatásként. Ismerteti, hogy a farsangi bevételből
rendelkezésre áll forrás. Több tagtól helyeslő megjegyzések hangzanak el.
Elnök szavazásra bocsájtja a javaslatot.
A kuratórium egyhangú szavazással, 3/2011.(V.3.) sz.-u határozatával támogatja a zeneiskola
utazásának finanszírozását.
Egyebekben felmerült az SZJA 1 %-os támogatások kampánya. Az alapítvány népszerűsítése
támogatók szerzése.
Több napirend és hozzászólás hiányában az elnök a kuratóriumi ülést 19.30 órakor
berekesztette.
Kmft.
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Dr. Elizek Csillá elnök

