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Jegyzőkönyv 

A Galántai Kodály Zoltán Gimnázium Szülői Tanácsának  

2018. április 9-én, 16,30 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

 

A résztvevők a jelenléti íven aláírásukkal igazolták részvételüket. 

A jelenléti ív archiválva a jegyzőkönyv mellet. 

Jelenlevők száma: 20 tag és 2 vendég. 

 

1) Programtervezet 

➢ Pályázatok elbírálása 

➢ Kovács Andrea beszámolója a Bethlen-pályázatokról 

➢ Táncháztalálkozón való részvétel támogatása 

➢ Pénztári beszámoló 

➢ A gimnázium 65. évfordulójának ünnepi előkészületei 

➢ Vita, egyéb 

 

2) Az elnök, Borovszký László, köszöntötte a jelenlevőket és megnyitotta az ülést.  

 

3) Az ülés kezdetéig benyújtott 4 db pályázatról (összesen 531,- EUR) is döntött a Szülői tanács. A 

következő pályázatról van szó: 

a) Megpályázott összeg: 57,- EUR. Felhasználás: útiköltség térítése a 2018. március 27-én 

megrendezett járási asztalitenisz bajnokságra, valamint a Komáromban megrendezett Szlovákiai 

magyar gimnáziumok kosárlabda tornájára. Pályázó: Kovács Péter. A pénzösszeg egyhangú 

döntéssel megszavazva. 

b) Megpályázott összeg: 100,- EUR. Felhasználás: útiköltség térítése a 2018. március 13-án 

Szekszárdon megrendezett „Az én Pannóniám” elnevezésű szavalóversenyre. Pályázó: Bergendi 

Mónika. A pénzösszeg egyhangú döntéssel megszavazva. 

c) Megpályázott összeg: 160,- EUR. Felhasználás: útiköltség térítése a 2018. április 26-28. között 

Rimaszombatban megrendezésre kerülő Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny országos 

fordulójára. Pályázó: Ollé Krisztina. A pénzösszeg egyhangú döntéssel megszavazva. 

d) Megpályázott összeg: 214,- EUR. Felhasználás: új Bibliák beszerzése a 8- és 4-osztályos 

gimnázium diákjai számára. Pályázó: Pifkó Erzsébet. A pályázatról való döntés 19 igen szavazat 

és 1 tartózkodás mellet elnapolva, a döntéshez a pályázó részéről bővebb információ szükséges. 
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4) A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél a Szülői szövetség nevében leadott 2 pályázat közül az egyik 

sikeres lett, melynek eredményeként a gimnáziumot 200 000,- Ft-tal támogatjuk. A támogatás célja: 

Művészeti csoportok összpontosításának megszervezése. 

 

5) 2018. május 19-én Dunaszerdahelyen táncháztalálkozóra kerül sor. A gimnáziumi néptánccsoport 

vezetőjének javaslatára az iskola néptáncosai részt vennének a találkozón. Az útiköltség kb. 100,- 

EUR lenne. Szekeres Klaudia vállalta, hogy 2018. ápr. 18-ig egyeztet a tánccsoport vezetőjével a 

résztvevők pontos számáról, valamit a fuvarvállalattal a szállítás módjáról és költségeiről. Ezekről a 

Szülői tanács tagjai mailben értesülnek, és jóváhagyásukról elektronikusan szavaznak majd. 

 

 

6) 2018 őszén ünnepeli a gimnázium fennállásának 65. évfordulóját. Ez alkalomból az iskola ünnepséget 

rendez a helyi kultúrházban. A pontos dátum még egyeztetésre kerül, kb. 2018. november 9. A Szülői 

tanács egyhangú döntéssel elfogadta, hogy az ünnepség és a szülői bál ne azonos időpontban 

kerüljenek megrendezésre.  

A következő szülői bál időpontja 2019. január 19. Az időpontról való döntés 16 igen, 2 nem szavazat 

és 2 tartózkodás mellett lett elfogadva. 

 

7) Juhos Imre pénztáros beszámolt a Szülői tanács pénzügyi helyzetéről. A következő napokban az Ille  

és a Dual Press cégek számláját kell majd kifizetni. Az összes többi számla rendezve van.  

 

8) A gimnázium megkapta a 200 darab Vasárnap c. hetilapot, melynek megvételét a Szülői tanács 

támogatta. A példányokból kapott minden érettségiző diák, valamint a múlt héten megrendezett nyílt 

napon is felhasználták őket.  

 

 

9) Az ülés végén Borovszký László mindenkinek megköszönte a részvételt és meghívta a tanácstagokat 

Szülői tanács következő ülésére, melynek időpontja: 2018. május 9. (szerda) 16,30 óra. 

 

Galántán, 2018. április 9-én 

Lejegyezte: Bugár Judit 

Ellenőrizte: Laczkó Zoltán, Borovszký László 
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