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Jegyzőkönyv 

A Galántai Kodály Zoltán Gimnázium Szülői Tanácsának  

2019. október 22-én, 18,30 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

 

A résztvevők a jelenléti íven aláírásukkal igazolták részvételüket. 

A jelenléti ív archiválva a jegyzőkönyv mellet. 

Jelenlevők száma: 23 tag és 2 vendég. 

 

1) Programtervezet 

➢ Bemutatkozás 

➢ A szavazatszámláló bizottság megválasztása 

➢ A Szülői tanács vezetőségének megválasztása a 2019/2020-as iskolaévre 

➢ Pályázatok 

➢ Vita, egyéb 

 

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

tanácskozás tisztújító ülés is egyben, hiszen megválasztjuk az aktuális iskolaév Szülői tanácsának 

elnökségét. Szavazásra szólította a jelenlevőket a tisztújító szavazás titkosságát illetően. Az elnök 

titkos szavazást javasolt, amivel a jelenlevők egyetértettek.  

 

3) A szavazatszámláló bizottság tagjai ugyanazok a személyek, akik az össz-szülői értekezleten is 

vállalták ezt a megbízást: Kovács Andrea, Tóth Szilvia és Gaál László. 

 

4) A Szülői tanács tagjainak rövid bemutatkozása után Borovszký László felszólította a tagokat, hogy 

ajánljanak jelölteket az elnöki, 1 alelnöki és 1 pénztárosi funkció betöltésére.  

 

A következő jelölések érkeztek: 

Elnök személyére - Borovszký László, Sárkány Mónika 

Alelnök személyére – Szekeres Klaudia, Sárkány Mónika, Kostka András 

Pénztáros személyére – Juhos Imre 

 

5) A titkos szavazás eredményei: 
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➢ Elnök:   Borovszký László - 16 darab szavazattal megválasztva (Sárkány 

 Mónikára 6 darab szavazat érkezett, 1 darab szavazat érvénytelen 

 volt) 

➢ Alelnök:   Sárkány Mónika - 9 darab szavazattal megválasztva (Szekeres  

Klaudia 6 darab szavazatot kapott, Kostka András 7 darab szavazatot 

kapott, 1 darab szavazat érvénytelen volt) 

 

➢ A pénztáros – mivel csak 1 jelölt volt - nyilvános szavazással lett megválasztva, Juhos Imre 

személyében, 23 darab IGEN szavazattal. 

 

➢ A jegyzőkönyvvezető feladatát ebben a tanévben is Bugár Judit vállalta.  

 

6) A Szülői tanács egyhangú döntéssel ebben az évben is elfogadta azt a javaslatot, mely szerint 90,- 

EUR összegig szavazás nélkül lesznek kifizetve a tanácshoz benyújtott pályázatok.  

 

7) Az ülés kezdetéig 5 darab pályázatot nyújtottak be a Szülői tanácshoz. 1 pályázat esetében a Szülői 

tanács kiegészítő adatokat és pontosítást kért, a többi pályázat esetében a következő döntések 

születtek:  

 

a) Megpályázott összeg: 28,- €. Felhasználás: útiköltség térítése az Összmagyar Nemzeti 

Diákbajnokságra Komáromba. Pályázó: testnevelési tantárgyi bizottság. A megpályázott összeg a 

jegyzőkönyv 6)-os pontjának értelmében automatikusan megítélve.  

 

b) Megpályázott összeg: 35,- €. Felhasználás: útiköltség térítése a kerületi mezei futóbajnokságra 

Pöstyénbe. Pályázó: testnevelési tantárgyi bizottság – Takács György. A megpályázott összeg a 

jegyzőkönyv 6)-os pontjának értelmében automatikusan megítélve. 

 

c) Megpályázott összeg: 270,- €. Felhasználás: útiköltség térítése a Magyar gimnáziumok országos 

röplabda bajnokságára (fiúk, lányok). Pályázó: testnevelési tantárgyi bizottság – Takács György. A 

megpályázott összeg egyhangú döntéssel megszavazva. 

 

d) Megpályázott összeg: 240,- €. Felhasználás: vízi evezés alapoktatás az Élet és egészségvédelem 

oktatás keretén belül. Pályázó: Kiss Ervin. A megpályázott összeg elektronikus szavazással 21 IGEN 

szavazattal 2019. szeptember 6-án megszavazva. Az összeg már a pénztárból kifizetésre került. 
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8) Vita, egyéb: 

• Kostka András szólt hozzá a Szülői tanács elnökségének évenkénti újraválasztásához. 

Véleménye szerint hatékonyabb lenne az (együtt)működés, ha legalább 3 éves időszakra 

választanánk az elnökséget. Szekeres Klaudia válaszában a Szlovákiai Magyar Szülők 

Szövetségének Alapszabályzatára hivatkozott, ez alapján működik minden szlovákiai magyar 

Szülői Szövetség.  Ez a dokumentum évenkénti választást deklarál. Amennyiben nincs saját 

alapszabályzatunk, nekünk is eszerint kell eljárnunk. Saját Alapszabályzat megszavazására 

leghamarabb a 2020. júniusban esedékes össz-szülői értekezleten lesz lehetőség, amikor az 

Iskolatanácsot is újraválasztják.  

• Kovács Andrea megkérte az igazgató- és helyettes urat, hogy szólítsák meg azokat a tanár 

kollégákat, akik a múlt évben pályázatokon pénzügyi hozzájárulást nyertek, nyújtsák be a pénz 

elköltését igazoló elszámolható dokumentumokat, számlákat. Ellenkező esetben a megnyert 

pénzösszeget vissza kell fizetni. 

• A múlt tanévben - Kovács Andreának és férjének köszönhetően - több mint 3500,- EUR-t 

nyert az iskola és a Szülői Szövetség különböző pályázatokon. Ebben az évben azonban 

egészségügyi és személyes okokból már nem tudják vállalni ezt a munkát. A stafétát Fodor 

Szilvia veszi át, akinek van tapasztalata pályázatírásban.  

• Borovszký László megköszönte Kovács Andreának a fáradságos és időigényes, de 

gyümölcsöző munkát, amit a gimnázium diákjaiért tett, és megköszönte Fodor Szilviának is, 

hogy vállalja a folytatást.  

 

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

következő Szülői tanácsülésre, melynek időpontja: 2019. november 26-a (kedd) 17:00 óra. 

 

Galántán, 2019. október 22-én 

Lejegyezte: Bugár Judit 

Ellenőrizte: Borovszký László, Laczkó Zoltán 
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