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Jegyzőkönyv 

A Galántai Kodály Zoltán Gimnázium Szülői Tanácsának  

2018. december 18-án, 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

 

A résztvevők a jelenléti íven aláírásukkal igazolták részvételüket. 

A jelenléti ív archiválva a jegyzőkönyv mellet. 

Jelenlevők száma: 14 tag és 2 vendég. 

 

➢ Programtervezet 

1) megnyitó 

2) pénztári beszámoló 

3) pályázatok megszavazása  

4) szerződés felmondása -  Ille   

5) BGA pályázatok fejleményei 

6) tanár - szülő évzáró megszervezése 

7) a következő szülői bál szervezése 

8) egyéb - vita 

 

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

Ad 2) Juhos Imre megtartotta a pénztári beszámolót, internetes bankszámlakivonat 2018. nov. 6. – 2018. 

dec.17. közötti időszakról a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Ebben az időszakban a bevételt a tagdíjak 

jelentik, amelyet eddig 148 diák adott le. Hiányzó osztályok még: 4.A, 4.A, 4.G és 1.B. Kiadási oldal: az eddig 

benyújtott pályázatok kifizetése. 

 

Ad 3) Az ülés kezdetéig a tanárok részéről nem volt benyújtott pályázat. A gimnázium fennállásának 65. 

évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre gyűjtött pénzből a fennmaradó összeget az igazgató úr javaslatára 

a TSÍZIÓ diákszínpad kapja. Ezt a jelenlevő SZT tagok tudomásul vették. 

 

Ad 4) Borovszký László tájékoztatta a jelenlevőket, hogy felmondta az Ille céggel kötött szerződést, ám az 

csak 2019. augusztusában szűnik meg, az Ille cég általános szerződési feltételeinek értelmében. Így új 

beszállítóval a jövő tanévtől kezdődően számolhatunk. Borovszký László 2019. áprilisában ismételten 

felmondja a szerződést az Ille céggel, a biztonság kedvéért. 

 

Ad 5) Kovács Andrea tájékoztatta a megjelent tagokat, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő-höz összesen 5 

darab pályázatot nyújtottunk be. A Szülői tanács 3 darab pályázatot írt: 1) művészeti csoportok színpadi 
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kellékei, 2) báb- és néptánccsoport összpontosítás, 3) TSÍZIÓ diákszínpad előadásának biztosítása. A 

gimnázium 2 pályázatot nyújtott be: 4) „Mesterségem cíMERRE?”, és 5) TSÍZIÓ diákszínpad összpontosítás. 

 

A tavaly megpályázott és megnyert 614,91 EUR már megkaptuk, és el is költöttük: Deákin volt a TSÍZIÓ 

diákszínpad összpontosítása, ami 615,- EUR-ba került. Az elszámolást 2019. jan. 31-ig kell elküldeni a BGA-

hoz.  

 

Ad 6) A tanár-szülő évzáró találkozó időpontja: 2018. december 20., 16,00 óra. Aki tud, vegyen részt a 

találkozón, és az előkészületeken dec. 20-án 15,00 órától. Üdítőket biztosítja: Borovszký László.  

 

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

tudnivalók: 

• Iskolabál plakátja és színvilága – lila 

• Büfé - Gaál László, Szekeres Klaudia intéz 1 embert, Bugár Judit (? - 1 héten belül tudatja) 

• Sütemény – hidaskürti magániskolából Sárkány Mónika rendel 500 darabot 0,26 EUR/ darab áron 

• Virágdíszítés – ikebana az asztalokra, max. 100 EUR értékben, Sárkány Mónika készíti 

• Díszítés – Ceremonival felveszi a kapcsolatot Száz Krisztina 

• Fényképészt és felszolgáló diákokat biztosít: Sipos Szilárd, fotózást vállalta Márton Zsóka 

• Kávégépet Szekeres Klaudia biztosít.  

 

 

Ad 8) Az ülés végén Borovszký László mindenkinek megköszönte a részvételt, békés, boldog karácsonyi 

ünnepeket kívánt és meghívta a tanácstagokat a Szülői tanács következő ülésére, melynek időpontja: 2019. 

január 10-e (csütörtök) 17:00 óra. 

 

Galántán, 2018. december 18-án 

Lejegyezte: Bugár Judit 

Ellenőrizte: Borovszký László, Laczkó Zoltán 
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