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Jegyzőkönyv 

A Galántai Kodály Zoltán Gimnázium Szülői Tanácsának  

2019. április 29-én, 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

 

A résztvevők a jelenléti íven aláírásukkal igazolták részvételüket. 

A jelenléti ív archiválva a jegyzőkönyv mellet. 

Jelenlevők száma: 13 tag és 2 vendég. 

 

1) Programtervezet 

➢ Pályázatok elbírálása 

➢ Pénztári beszámoló 

➢ Pályázati beszámoló 

➢ Vita, egyéb 

 

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

 

3) Az ülés kezdetéig benyújtott 5 db pályázatról (a pályázatok együttes összege: 1128,- EUR), a 

következőképpen döntött a tanács:  

 

a) Megpályázott összeg: 372,- €. Felhasználás: frissítők és üdítők biztosítása a 4.A és 4.B osztályok 

diákjainak a szóbeli érettségik idején. Pályázó: Veres László és Czuczor Lea. A megpályázott összeg 

egyhangú döntéssel megszavazva. 

b) Megpályázott összeg: 400,- €. Felhasználás: 80 cserediák utaztatása és megvendégelése a Határtalanul! 

program keretén belül. Pályázó: Udvaros József. A megpályázott összeg egyhangú döntéssel 

megszavazva. 

c) Megpályázott összeg: 82,- €. Felhasználás: útiköltség térítése a robotversenyre 2 diák részére. Pályázó: 

Udvaros József. A megpályázott összeg egyhangú döntéssel megszavazva. 

d) Megpályázott összeg: 224,- €. Felhasználás: útiköltség térítése a Lakitelken megrendezett nemzetközi 

matematikaversenyre a gimnázium 5-8. osztályos résztvevői számára. Pályázó: Udvaros József. A 

megpályázott összeg egyhangú döntéssel megszavazva. 

e) Megpályázott összeg: 50,- €. Felhasználás: Köteles Ágoston: Felvidéki Gulág című könyvének 

megvétele a gimnázium könyvtára számára. Pályázó: Mgr.Marsall János. Mivel az összeg nem haladja 

meg a 90,- €-t, a pályázott összeg szavazás nélkül lesz kifizetve 
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4) Juhos Imre megbízásából Borovszký László megtartotta a pénztári beszámolót, az aktuális bankszámla 

kivonat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

5) Kovács Andrea megbízásából Borovszký László beszámolt a Nagyszombati kerületi hivatalba 

benyújtott pályázatról, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott pályázatok 

fejleményeiről. A pályázatok mindkét szervezetnél lezárultak, iskolánk 4000,- EUR körüli összeget 

nyert el rajtuk. Borovszký László megköszönte Kovács Andreának a pályázatok sikeres kidolgozását, 

a ráfordított időt, intézkedést, figyelmet.  

 

 

6) Vita és egyéb: Borovszký László tudatta a tanácstagokkal, hogy Barczi ügyvéd úr segítségével 

megfogalmazott felmondás alapján az Ille cég augusztus végén eltávolítja az iskola 

mellékhelyiségeiből az általa forgalmazott a tisztálkodási szereket, és befejezi az együttműködést a 

gimnáziummal.  

 

Borovszký László részt vett a Mézes Rudolf Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége elnöke által 

szervezett regionális gyűlésen, ahol tájékoztatták a résztvevőket a polgári társulásokat érintő törvényi 

változásokról. Felvetette a kérdést, hogy szeretnénk-e az országos szülői szövetségtől és a Pro Litteris 

alapítványtól is különálló polgári társulást létrehozni, amelynek keretén belül a helyi szülői szövetség 

működne. A vélemények és hozzászólások tükrében az ötletet a szülői tanács elvetette, a jövő évtől a 

Pro Litteris alapítvány lesz az adó 2%-ának kedvezményezettje.  

 

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

Szülői tanács következő ülésére, melynek időpontja: 2019. június 4. (kedd) 17,00 óra. 

 

Galántán, 2019. április 29.  

Lejegyezte: Bugár Judit 

Ellenőrizte: Borovszký László, Száz Krisztina 
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