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Jegyzőkönyv 

A Galántai Kodály Zoltán Gimnázium Szülői Tanácsának  

2019. január 10-én, 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

 

A résztvevők a jelenléti íven aláírásukkal igazolták részvételüket. 

A jelenléti ív archiválva a jegyzőkönyv mellet. 

Jelenlevők száma: 17 tag és 2 vendég. 

 

➢ Programtervezet 

1) megnyitó 

2) pénztári beszámoló 

3) pályázatok megszavazása  

4) BGA pályázatok fejleményei 

5) szülői bál szervezése 

6) egyéb – vita 

7) a következő ülés időpontja 

 

Ad 1) Az elnök, Borovszký László, köszöntötte a jelenlevőket, mindenkinek boldog és sikeres új évet kívánt, 

majd megnyitotta az ülést.  

 

Ad 2) Juhos Imre megtartotta a pénztári beszámolót, internetes bankszámlakivonat 2018. december 1. és 31. 

közötti időszakról a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A bankszámla állása a legutóbbi gyűlés óta nem 

változott. 

 

Ad 3) Az ülés kezdetéig a tanárok részéről nem volt benyújtott pályázat.  

 

Ad 4) Kovács Andrea tájékoztatta a megjelent tagokat, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő-höz benyújtott 

pályázatok elbírálásra várnak. 

 

Ad 5) A szülői bállal kapcsolatos információk – változások, pontosítások: 

• Fényképész személye változott: Sárkány Mónika fia vállalja.  

• Felszolgálók elegendő létszámban biztosítva. A bál előtt Sipos Szilárd igazgatóhelyettes úr beszél 

velük a felszolgálás menetét, módját illetően. 

• Büfét vállalták: Gál László, Bugár Judit, Szekeres Klaudia lánya + megjelenik Juhos Imre pénztáros. 
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• A vacsora időpontját és a menüt illetően a konyhával megegyezik: Marsall János igazgató úr. A 

vacsora időpontja a műsor hosszától függ, a műsort a felkészítő tanárokkal egyezteti: Marsall János 

igazgató úr. 

• Ülésrend, zenészek, sütemény, virág, dekoráció, itallap: intézve az előző gyűlésen megegyezettek 

szerint. 

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

iskola alkalmazottai is besegítenek – biztosítja: Marsall János igazgató úr. 

• Bál utáni takarítás vasárnap 11:00 órától – biztosan ott lesznek: Száz Krisztina, Borovszký László, 

Laczkó Zoltán, Keszeg Silvia, Darázs Zsolt, Szőcs Andrea. A többiek közül aki tud, vegyen részt a 

takarításban. 

• Aprópénz a büfé és a tombola kezdéséhez – 500,- EUR értékben 1,- 2,- és 5,- EUR címleteket biztosít 

Juhos Imre.  

• Tombolajegyek megfelelő mennyiségét biztosítja Borovszký László. 

• Minden osztálybizalmi küld egy kör emailt a saját osztályában, ahol tomboladíjak felajánlására kéri a 

szülőket. A díjakat Szenczi Anna tanárnőnél lehet leadni.  

• A szülői tanács által felajánlott tomboladíj: ajándékkosár 40,- EUR értékben. Intézi: Sárkány Mónika 

• Gyümölcs a svédasztalra: biztosítja Darázs Zsolt 

• Aperitif: félszáraz rozé bor, 20 üveget biztosít Darázs Zsolt 

• Szombaton a bál előtt gyülekező a szülői tanács tagjainak: 17:00 órától. 

 

Ad 6) A TERRA hírújság előfizetése – a következő gyűlés témája lesz.  

 

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

következő ülésre, melynek időpontja: 2019. február 19. (kedd), 17:00 óra. 

 

Galántán, 2019. január 10-én 

Lejegyezte: Bugár Judit 

Ellenőrizte: Borovszký László, Laczkó Zoltán 
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