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Jegyzőkönyv 

A Galántai Kodály Zoltán Gimnázium Szülői Tanácsának  

2018. november 27-én, 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

 

A résztvevők a jelenléti íven aláírásukkal igazolták részvételüket. 

A jelenléti ív archiválva a jegyzőkönyv mellet. 

Jelenlevők száma: 16 tag és 1 vendég. 

 

➢ Programtervezet 

1) megnyitó 

2) pénztári beszámoló 

3) pályázatok megszavazása  

4) árajánlatok elbírálása a higiéniai ellátással kapcsolatban TREND hygiena avagy Ille   

5) BGA -s felhívások ismertetése 

6) tanár - szülő évzáró megszervezése 

7) a következő  szülői bál szervezése - tervezése 

8) egyéb - vita 

 

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

Ad 2) Juhos Imre megtartotta a pénztári beszámolót, az októberi és novemberi bankszámlakivonatok 

másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Az internetbanking használatával csökkentek a készpénzes 

mozgások, így az azokért számlázott díjak is. A bankszámla vezetéséért felszámolt díjat is sikerült 

csökkenteni. 

 

Ad 3) Az ülés kezdetéig benyújtott 6 db pályázatról (1021,- EUR) a következőképpen döntött a 

Szülői tanács: 

• Megpályázott összeg: 24,- EUR. Felhasználás: útiköltség térítése a 2018. október 4-én 

Pöstyénben megrendezett kerületi mezei futóversenyre. Pályázó: Takács György. A pályázat 

az előző SZT ülésen elfogadott döntés értelmében (az összeg nem haladja meg a 90,- EUR-t) 

tudomásul véve és elfogadva. 

• Megpályázott összeg: 24,- EUR. Felhasználás: útiköltség térítése a 2018. november 22-én 

Ógyallán megrendezett Konkoly-Thege Matematikaversenyre. Pályázó: Udvaros József. A 

pályázat az előző SZT ülésen elfogadott döntés értelmében tudomásul véve és elfogadva. 
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• Megpályázott összeg: 140,- EUR. Felhasználás: útiköltség térítése a 2018. október 18-19-én 

Zsolnán megrendezett RoboRave robotversenyre. Pályázó: Udvaros József. A pénzösszeg 

egyhangú döntéssel megszavazva. 

• Megpályázott összeg: 250,- EUR. Felhasználás: útiköltség térítése az Ipolyságon megrendezett 

Magyar gimnáziumok országos röplabda bajnokságára. Pályázó: Takács György. A 

pénzösszeg egyhangú döntéssel megszavazva. 

• Megpályázott összeg: 300,- EUR. Felhasználás: kísérő orvosok kiadásainak fedezése a 2019. 

jan. 21-26, ill. 2019. febr. 17-22. között megrendezendő sítanfolyamokon. Pályázó: Kiss Ervin. 

A pénzösszeg egyhangú döntéssel megszavazva. 

• Megpályázott összeg: 283,- EUR. Felhasználás: nevezési díjak a 2018/2019-es iskolaévben 

megszervezett Zrínyi Ilona, ill. Kenguru Nemzetközi Matematikaversenyeken való 

részvételhez. Iskolánkból ezeken a versenyeken 126 diák vesz részt. Pályázó: Szentandrási 

Ilona. A pénzösszeg egyhangú döntéssel megszavazva. 

 

Ad 4) Az Ille cég 2006 óta látja el iskolánkat higiéniai eszközökkel. Borovszký László ismételten 

megszólította őket, valamint a Trend Hygiena, s.r.o. céget is, hogy nyújtsanak be aktuális árajánlatot 

toalettpapír és folyékony szappan beszerzését illetően. A két árajánlat közül a Trend Hygiena s.r.o. által 

benyújtott volt az előnyösebb, így a Szülői tanács egyhangú szavazással a következő döntést hozta meg: 

 

• A Szülői tanács megbízza Borovszký Lászlót, hogy azonnali hatállyal mondja fel az ILLE-Papier-

Service SK, spol. s r.o.-val való együttműködést, és 2018. január 1-től a Trend Hygiena s.r.o. legyen 

az iskola higiéniai eszközeinek beszállítója. 

 

Ad 5) Kovács Andrea átadta Sipos Szilárd igazgatóhelyettes úrnak a Bethlen Gábor Alapkezelő a gimnázium 

számára is aktuális pályázati kiírásait. Ezek a tanári szobában lesznek kifüggesztve. Érdeklődés esetén a 

pályázatok benyújtásra kerülnek.  

 

Ad 6) A tanár-szülő évzáró találkozó lehetősége és körülményei kör emailben lesznek megvitatva az összes 

tanácstag részvételével. Az összejövetel előzetes időpontja: 2018. december 20. 

 

Ad 7) A következő szülői bál 2019. január 19-én, este 19,00 órától kerül megrendezésre. Szervezési 

tudnivalók: 

• Bor    - Pannonfood + Darázs pincészet borválogatása  

• Az itallapot frissíteni kell az ez évi kínálat szerint, elvégzi: Darázs Zsolt, Fazekas István, nyomtatni a 

Multimedia-ban szeretnénk az eddigi forma szerint,  

• Zene – Bowli Roll - intézi Szekeres Klaudia 

• Virág az asztalokra – legmegfelelőbb: kis ikebanák, árajánlatot ad Sárkány Mónika 

• Díszítés – lila-ezüst színkombináció, árajánlatot kérni Ceremoni vagy AL decor s.r.o., esetleg más 

díszítő cégtől, ajánlatokat kör mailben közreadni  

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  
• A büfé – kör emailben felmérni, ki vállalja, esetleg külsős segítőket kérni  

• Péntek délutáni segítők feladata: venni kell – cukor, citrom, kávétejszín, szalvéta, konyhatörlők, 

szemeteszsákok, pohárköszöntő ital – vállalja: Katona Tibor és Szekeres Klaudia 

• Reggeli rakodás a büfében - Száz Krisztina felügyeletével és néhány diákkal lesz megoldva vasárnap 

délelőtt és ugyanúgy az iskola biztosítja a portásnénit és a pedellust vasárnap délelőttre.  Kellenek még 

erre a feladatra segítők, jelentkezni mailben lehet.                                                  

• Automata kávégép - egyelőre nincs biztosítva, tanácstagok feladata megérdeklődni, tudna-e valaki 

kölcsönözni a bál idejére, informálni mailben  

• Fogadóbizottság - Borovszký László, Sárkan Mária és Sárkány Mónika               

• Fogadóital: Borovszký László 1 liter, még kell 2 l – vállalja: Darázs Zsolt, Katona Tibor 

• Pogácsát a konyha készíti    

• Díszítés bál előtti pénteken 15,00-tól – aki tud jönni, előzetesen cca 10en  

• Ülésrend – a titkárnő segítségére lesz Sárkány Mónika 

• A felszolgálást, a pénteki szétrakodást, a hétfői visszarakodást az iskola biztosítja a diákok 

segítségével – 12 fő.  

• A tombolaárusítókat és felszolgálókat az iskola biztosítja a diákok segítségével, ami szintén 12 fő . 

Szülők részéről a tombolajegyeket intézi Borovszky Andrea, Bugár Judit és Juhos Imre, mint 

pénztáros. A tombola jegyek mennyiségét ellenőrizni, jegyeket intézni a Connect-ből 50 új csomagot. 

Tombolahúzásra 3 ember kell, a bálon jelenlevők közül fogják vállani. 

• Báli menü: 

o vacsora rántott töltött csirke + pecsenye tarjából, rizs, sült krumpli, maxi saláta tálakban, mint 

tavaly   / nem hasábburgonya !  

o második vacsora: káposztaleves, hurka, kolbász 

• A belépőjegyek az iskola titkárságán vásárolhatók 20€ értékben, (belépőjegyek 20€, tiszteletjegyek, 

támogatójegyek 10€ és a báli meghívó)  

• Plakát és a meghívó tervezete - gimisek készítik, elbírálják: nyelvtanilag egy magyar szakos tanár és 

Szekeres Klaudia, összbenyomás: tanácstagok kör mailben 

• Tomboladíjak – beavatni az osztályokat, megszólítani a cégeket, a tanári karból Mészáros Andreának 

és Szenczi Annának lehet leadni. 

• Sütemények – ajánlatot kérni a kürti Magán Szakközépiskola cukrász részlegétől, intézi: Sárkány 

Mónika 

• Fényképész – gimis diákokat felkérni a feladatra (19,00 órától max. 23,00 óráig kellene fotózni) – 

javasolt személyek: Márton Zsóka vagy Sárkány Zsolt, intézi: Sipos Szilárd  

 

 

Kérjük, jelezzétek Borovszký Lászlónak mailben vagy telefonon, hogy a fent leírt pontok közül melyikben 

tudnának  a tanácstagok segíteni. A bál sikerének érdekében, kérünk minden tanácstagot, hogy aktívan 

kapcsolódjon be a szervezésbe.  

 

Ad 8) Az ülés végén Borovszký László mindenkinek megköszönte a részvételt és meghívta a tanácstagokat a 

Szülői tanács következő ülésére, melynek időpontja: 2018. december 18-a (kedd) 17:00 óra. 

 

Galántán, 2018. november 27-én 

Lejegyezte: Bugár Judit 

Ellenőrizte: Borovszký László, Laczkó Zoltán 
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