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Jegyzőkönyv 

A Galántai Kodály Zoltán Gimnázium Szülői Tanácsának  

2018. január 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 

➢ Mgr. Marsall János igazgató úr felszólalása 

➢ Pénztári beszámoló 

➢ Kovács Andrea tanácstag beszámolója 

➢ Pályázatok elbírálása 

➢ Szülői bál szervezése 

➢ Vita, egyéb 

 

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

3) Az igazgató úr beszámolt az általa a Szülői tanácstól 2017. márciusában átvett 250,- EUR összegű 

reprezentációs alap felhasználásáról. Tételesen felsorolta az alapból fedezett kiadásokat 2017. 

márciusától kezdődően 2018. január 9-ig. Eddig az időpontig a reprezentációs keret 31,52 EUR-ral lett 

túllépve. A leadott pénztári bizonylatokat és dokumentumokat Laczkó Zoltánnak adta át ellenőrzésre.  

4) A beszámoló utáni vitában a tanácstagok a következő javaslatokat tették:  

A) a reprezentációs alap maximalizált összege 50,- EUR/hónap, azaz 500,- EUR/iskolaév. Ez az 

iskolaév elején egy összegben kerül kifizetésre. A javaslatot a tanácstagok egyhangú döntéssel 

megszavazták. 

B) Amennyiben az iskolai reprezentációs kiadások év közben meghaladják ezt a keretet, a 

reprezentációs alap kiegészítése a Szülői tanácsnak benyújtott pályázat alapján lehetséges. A 

tanácstagok egyhangú döntéssel ezt a javaslatot is megszavazták. 

C) Az A) pont szerinti döntés alapján a 2017/2018-as iskolaévre (2018. januártól 2018. júniusig) 

6x50,- EUR, azaz 300,- EUR összeg kerül még kifizetésre. A javaslatot a tanácstagok 

egyhangú döntéssel megszavazták. 
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5) Juhos Imre pénztáros beszámolt a Szülői tanács pénzügyi helyzetéről. A bankszámlán 3200,- EUR 

van, valamint a nap folyamán bevételezett 560,- EUR-t az egyik osztálytól (Szülői tanács támogatási 

díja). Az összes számla és eddig megszavazott pályázat ki van fizetve.  

6) Kovács Andrea tanácstag beszámolt a Szülői tanács nevében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez 

benyújtott két pályázatról, összesen 2 450 000,- HUF értékben. Pozitív elbírálás esetén 8000,- EUR 

körüli összeggel az iskolai néptánccsoportot támogatjuk: 1 950 000,- HUF-ot pályázunk népviselet 

beszerzésére, 500 000,- HUF-ot pedig néptánc összpontosítás megszervezésére. 

7) Az ülés kezdetéig benyújtott 1 db pályázatról (összesen 13,22 EUR) is döntött a Szülői tanács. A 

következő pályázatról van szó: 

a) Megpályázott összeg: 13,22 EUR. Felhasználás: útiköltség térítése a 2017. november 14-én 

Dunaszerdahelyen megrendezett Vámbéry Ármin Idegen Nyelvi Versenyre, melyen Mego 

Krisztina, Kecskés Laura és Baller Anita diákok vettek részt. Pályázó: Brezina Zoltán. A 

pénzösszeg egyhangú döntéssel megszavazva. 

 

8) A 2018. január 20-án 19,00 órai kezdettel megtartandó szülői bál szervezésével kapcsolatban a 

következő döntések születtek: 

• A tanács jóváhagyta a tiszteletjegyek elosztását 

• Báli menü, itallap, sütemények, virágok, díszítés - jóváhagyva 

• Borovszký László vállalta, hogy paravánt/bannert szerez az iskola logójával, amely előtt majd 

a bálon fényképek készülhetnek 

• A báli fogadóbiztosság tagjai: Borovszký László, Lovász Andrea és Šárkan Mária 

• A 6 tombolaárusító lánynak beszerezni 6 kisméretű papírtáskát – intézi: Bugár Judit 

• A bálban segítő diákok 2018. január 20-án 17,30-ra jöjjenek az iskola étterméhez 

• Az egyes osztálybizalmi képviselők mailben hívják meg a szülőket a bálba. Kérjék meg őket 

támogatói jegyek vásárlására, ill. tombola díjak felajánlására. 

• A Szülői tanács által felajánlott tombola díj egy 50,- EUR értékű ajándékkosár – intézi: Laczkó 

Zoltán 

• A bálon résztvevő (fellépő, felszolgáló) 60 diák számára vacsora és üdítők biztosítva. 

• A bál és a terem előkészítése, rakodás, bevásárlás: 2018. január 19. (péntek) 14,00 órától. 

Minden tanácstag, aki tud, vegyen részt a pénteki előkészületekben. 

• A bál utáni takarítás, rakodás: 2018. január 21. (vasárnap) 13,00 órától. Minden 

tanácstag, aki tud, vegyen részt a vasárnapi rakodásban. 

 

9) Laczkó Zoltán ellenőr megkérte Juhos Imre jelenlegi és Haszterman Ildikó volt pénztárost, hogy a 

lehető leghamarabb történjen meg a pénztár átadása-átvétele. Az erről szóló dokumentumokat nyújtsák 

át neki, hogy ezeket és a pénztár állapotát ellenőrizni tudja.  
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10) Az ülés végén Borovszký László mindenkinek megköszönte a részvételt és meghívta a tanácstagokat 

az iskolabálra, valamint a Szülői tanács következő ülésére, melynek időpontja: 2018. február 5. 

(hétfő) 16,30 óra. 

 

Galántán, 2018. január 9-én 

Lejegyezte: Bugár Judit 

Ellenőrizte: Laczkó Zoltán, Borovszký László 
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