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Jegyzőkönyv 

A Galántai Kodály Zoltán Gimnázium Szülői Tanácsának  

2020. január 14-án, 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

 

A résztvevők a jelenléti íven aláírásukkal igazolták részvételüket. 

A jelenléti ív archiválva a jegyzőkönyv mellet. 

Jelenlevők száma: 15 tag és 3 vendég. 

 

➢ Programtervezet 

1) megnyitó 

2) pályázatok megszavazása  

3) pénztári beszámoló  

4) BGA és a kerületi pályázatok – Horváth Judit ismertetője 

5) szülői bál szervezése 

6) egyéb - vita 

 

Ad 1) Az elnök, Borovszký László, köszöntötte a jelenlevőket és megnyitotta az ülést.  

 

Ad 2) Az ülés kezdetéig a Szülői Tanácshoz 4 pályázat érkezett, összesen 623,- EUR értékben: 

• 310,- EUR – a sítanfolyam orvosi ellátására (szállás és felvonó bérlet biztosítása 2 kísérő orvos 

részére). Pályázó: Kiss Ervin. Az összeg egyhangú döntéssel megszavazva. 

• 200,- EUR – 11 darab Szentírás beszerzésére, amit a Bibliaverseny résztvevői és a gimnázium 

hittanosai használnak majd. Pályázó: Pifkó Erzsébet. Az összeg egyhangú döntéssel megszavazva. 

• 101,- EUR – nevezési díj a Zrínyi Ilona – és a Kenguru Nemzetközi Matematikaversenyekre iskolánk 

diákjai számára. Pályázó: Szentandrási Ilona. Az összeg egyhangú döntéssel megszavazva. 

• 12,- EUR – útiköltéség térítése (Matematikai Olimpia, A kategória, Nagyszombat,2020. január 14). 

Pályázó: Sipos Szilárd. Az összeg nagysága miatt automatikusan odaítélve. 

 

Ad 3) Juhos Imre megtartotta a pénztári beszámolót, a bankszámlakivonat 2019. dec. 1. – dec. 31. közötti 

időszakról a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Ad 4) Horváth Judit – vendég, pályázatíró - tájékoztatta a megjelent tagokat a pályázati lehetőségekről és 

feltételekről, amelyek az iskola, annak alapítványa és a szülői tanács számára aktuálisak lehetnek. A jelenlevő 

tagok megegyeztek, hogy Horváth Judit kidolgozott kérdőíve alapján 2020. jan. 20-21-én az iskola érintett 

mailto:kodaly@gymmadga.edu.%20sk


 
 

Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Zoltána Kodálya 

Kodály Zoltán Gimnázium 
924 01 Galanta, SNP 1004/34 

tel./fax: + 421 0 31 780 2266, e-mail: kodaly@gymmadga.edu. sk, web: www.gymmadga.edu.sk  
tanárai, ill. csoportvezetői együtt dolgozzák ki azokat a pályázatokat, amelyek benyújtási határideje 2020. jan. 

31. 

 

Ad 5) A szülői bál 2020. január 18-án, este 19,00 órától kerül megrendezésre. Pontosítások, kiegészítések az 

előző ülésen megbeszéltekhez, elfogadottakhoz: 

• Fotós személye: Maly Ádám, diák 

• Vegatariánus vacsora: grillezett encián 

• A bálon fellépő diákok megvendégelése: üdítő és pogácsa 

• Csokiszökőkút – lesz. Gyümölcsöt biztosít hozzá Darázs Zsolt, ill. a pénteki bevásárlásnál veszünk. 

• Uszoda hangulatvilágítása – Szekeres Klaudia és Tóth Ildikó biztosít lámpákat, Klaudia mécseseket is. 

• Pénteki bevásárlás: tej és cukor a kávéhoz, műanyag poharak a fellépő diákok részére, mécsesek – 

Szekeres Klaudia vállalta. 

• Bál előtti rakodás és előkészületek pénteken 15:00 órától – a tanácstagok közül aki tud, vegyen részt, 

min. 10 emberre szükség van.  

• Bál utáni takarítás vasárnap 13:00 órától, a tanácstagok közül aki tud, vegyen részt a rakodásban. 

 

Ad 6) Az ülés végén Borovszký László mindenkinek megköszönte a részvételt, és meghívta a tanácstagokat a 

Szülői bálra, valamint a Szülői tanács következő ülésére, melynek időpontja: 2020. február 25-e (kedd) 17:00 

óra. 

 

Galántán, 2020. január 14-én 

Lejegyezte: Bugár Judit 

Ellenőrizte: Borovszký László, Darázs Zsolt 

 

mailto:kodaly@gymmadga.edu.%20sk

