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Jegyzőkönyv 

A Galántai Kodály Zoltán Gimnázium Szülői Tanácsának  

2018. október 25-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 Szülői tanács vezetőségének megválasztása a 2017/2018-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. A résztvevők 

23  darab IGEN szavazattal megszavazták, hogy a tisztújító szavazás nyilvános legyen.  

 

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

ajánljanak jelölteket az elnöki, alelnöki, pénztárosi és jegyzőkönyvírói funkciók betöltésére.  

 

A következő jelölések érkeztek: 

Elnök személyére - Borovszký László 

Alelnök személyére – Lovász Andrea, Szekers Klaudia, Darázs Zsolt 

Pénztáros személyére – Juhos Imre 

Jegyzőkönyvíró – Bugár Judit 

 

4) A nyilvános szavazás eredményei: 

 

➢ Jegyzőkönyvvezető:  Bugár Judit – 23 darab IGEN szavazattal megválasztva 

➢ Pénztáros :               Juhos Imre - 22 darab IGEN szavazattal megválasztva 
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➢ Alelnökök:   Lovász Andrea - 22 darab IGEN szavazattal megválasztva 

Szekeres Klaudia - 21 darab IGEN szavazattal megválasztva 

Darázs Zsolt - nem került szavazásra, az előző 2 megválasztott után 

➢ Elnök:   Borovszký László - 22 darab IGEN szavazattal megválasztva 

 

5) Az ülés kezdetéig nem volt benyújtott  pályázat 

6) Vita, egyéb: 

• Javaslat a pályázatok nagyságrendjének megszavazása - javasolt összeg nagyságrendje 90 €  

szavazás nélkül, minden hónap 5- ig lesz kifizetve az előző hónap végéig leadott pályázat – 23 

darab IGEN szavazattal megszavazva 

• javaslat a bankszámlához bankkártyát és internetbanking aktiválását igényelni, SMS – ben 

értesíteni a bankszámlán történő jóváírásokról – 20 darab IGEN szavazattal megszavazva. 

• javaslat az iskola fennállásának 65. évfordulója alkalmából  megrendezett ünnepségre a diákok 

részére 2x ebédet biztosítani ( 2018.11.8 – ra illetve 2018.11.9-re) – 23 darab IGEN 

szavazattal megszavazva. 

 

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

következő Szülői tanács ülésre, melynek időpontja: 2018. november 27-e (kedd) 17:00 óra. 

 

Galántán, 2018. október 25-én 

Lejegyezte: Tóth Silvia 

Ellenőrizte:  Borovszký László, Laczkó Zoltán 
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