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Jegyzőkönyv 

A Galántai Kodály Zoltán Gimnázium Szülői Tanácsának  

2017. november 27-én, 16,30 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

 

A résztvevők a jelenléti íven aláírásukkal igazolták részvételüket. 

A jelenléti ív archiválva a jegyzőkönyv mellet. 

Jelenlevők száma: 17 tag és 3 vendég. 

 

1) Programtervezet 

➢ Pályázatok elbírálása 

➢ Mgr. Kovács Péter – meghívott vendég – felszólalása 

➢ Pénztár és bankszámlakezelés véglegesítése 

➢ Az Alapszabályzattal kapcsolatban felmerült kérdések megvitatása 

➢ Szülői bál szervezése 

➢ Karácsonyi borkóstoló szervezése 

➢ Információ az SZMSZSZ Országos Elnökségének 2017. december 9-én Búcson tartandó 

munkaértekezletéről 

➢ Vita, egyéb 

 

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

 

3) Az ülés kezdetéig benyújtott 3 db pályázatról (összesen 407,- EUR) döntött a Szülői tanács. A 

következő pályázatokról van szó: 

a) Megpályázott összeg: 325,- EUR. Felhasználás: a 2018. jan. 14-19, ill. a 2018. febr. 11-17. között 

megrendezett sítanfolyamok orvosokra szánt kiadásainak fedezése.  Pályázó: Mgr. Kiss Ervin. A 

pénzösszeg egyhangú döntéssel megszavazva. (Erre a pályázatra 5 fő mailben is IGEN-nel 

szavazott.) 

b) Megpályázott összeg: 24,- EUR. Felhasználás: útiköltség térítése a 2017. november 23-án 

megrendezett Konkoly-Thege Matematikaversenyre, melyen Herencsár Éva, Horváth Norbert, 

Deák Richárd, Morvay Csaba diákok vettek részt. Pályázó: Mgr. Udvaros József. A pénzösszeg 

egyhangú döntéssel megszavazva. 

c) Megpályázott összeg: 58,- EUR. Felhasználás: útiköltség térítése a 2017. november 17. és 19. 

között Székesfehérvárott megrendezett Összmagyar Nemzetközi Diákolimpiára. Résztvevők:  
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Bognár László, Varga Judit és Bugár Péter. Pályázó: Mgr. Udvaros József. A pénzösszeg 

egyhangú döntéssel megszavazva.  

 

4) Mgr. Kovács Péter felszólalásában annak lehetőségét vázolta fel a Szülői tanács tagjainak, mely szerint 

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél regisztrálva, a Galántai Kodály Zoltán Gimnázium mellett 

működő Szülői munkaközösség részt tudna venni az Alapkezelő által meghirdetett pályázatokon. Ezek 

vissza nem térítendő pályázatok, elszámolási kötelezettséggel, melyeken keresztül a Szülői 

munkaközösség pénzügyi forrásokhoz juthatna tevékenysége és az iskola támogatásához.  

A Szülői tanács pozitívan fogadta ezt a lehetőséget. Kovács Andrea vállalta a feladatot, hogy 

beregisztrálja a Szülői munkaközösséget, és megkezdi az intézkedést a pályázatokon való részvételhez.  

 

5) A Szülői tanács egyhangú döntéssel elfogadta a 2017. október 24-én megtartott gyűlésén meghozott 

határozat módosítását, ill. pontosítását a pénztárosok személyét illetően. Eszerint: Haszterman Ildikó 

2017. november 19-ig látja el a pénztárosi feladatokat. 2017. november 20-tól kezdődően a Szülői 

tanács pénztárosa Juhos Imre. A pénztár vezetéséhez szükséges dokumentumok és pénz átadása-

átvétele 2017. november végéig történik meg.  

 

6) Szekeres Klaudia vállalta, hogy a tanév végéig kidolgoz egy alapszabály-javaslatot, amely 

összhangban lesz a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének Alapszabályzatával, valamint 

figyelembe veszi a helyi alapszervezet elvárásait, sajátosságait is. Ez az alapszabályzat aztán a 2018. 

októberében megtartott összszülői értekezleten lenne elfogadva. 

 

7) A 2018. január 20-án 19,00 órai kezdettel megtartandó szülői bállal kapcsolatban a következő 

vállalások születtek: 

 

• Zene: BówlyRoll, intézi: Szekeres Klaudia 

• Virág az asztalokra (nem rózsa) és aprósütemény biztosítása: Nogely Mónika 

• Díszítés – barack színű, intézi: Haszterman Ildikó és Nogely Mónika 

• A terem és az asztalok díszítésére pénteken 15,00-tól kerül sor, legalább 10 személy segítségére lenne 

ehhez szükség, aki tud, jöjjön 

• Büfé felelősök: – büfé átvétele és elszámolása Tari Szilvia, büfé vezetése, rakodás: Gaál Laci, büfé 

segítség: Tari Dávid + 1 személy (esetleg Nogely Mátyás vagy Mészáros Anita) 

• Rakodás a büfében: kirakodás pénteken délután – aki ott lesz, vasárnap délelőtt összerakodás – Laczkó 

Zoltán + a gimnázium által biztosított néhány diák. Az iskola biztosítja vasárnap délelőttre a portást és 

a pedellust. 

• Aprópénz biztosítása a büfébe: Laczkó Zoltán 
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• Borkártya kínálatának kiválasztását és a borok beszerzését intézik: Laczkó Zoltán, Fazekas István, Tari 

Szilvia 

• Az itallapot, meghívókat, jegyeket és támogatói jegyeket a Multimedia vállalat nyomtatja, intézi: 

Borovszký Andrea 

• Péntek délutáni bevásárlást intézi: Katona Tibor + 1 hölgy. Venni kell: cukor, citrom, kávétejszín, 

szalvéta, konyhatörlők, szemeteszsákok, fehér vermut. 

• Kávét – kb. 1,5 kg-t – biztosít Borovszký László. Ő intézi az automata kávégépet és a hozzá szükséges 

víz beszerelését is. 

• Fogadóbizottság: Borovszký László, Bugár Judit + 1 személy  

• Fogadóitalt biztosítja: Borovszky László, Laczkó Zoltán és Molnár Imre 

• A pogácsákat a konyha készíti. 

• Ülésrend kialakítása péntek délután: Turček Judit segítségével Haszterman Ildikó és Juhos Imre  

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

segítségével. 

• A tombolaárusokat és a felszolgálókat – 6 fiú és 6 lány -  az iskola biztosítja. Ők szükség szerint a 

kávéspoharak és üvegpoharak mosogatásánál is besegítenek. 

• 50 új csomag tombolajegy biztosítása, bál napján hozott tombolák fogadása, tombolahúzó doboz 

biztosítása és a tombolaárulás, -számolás felügylete: Borovszký Andrea és Bugár Judit. 

• Az ünnepi műsort az iskola biztosítja (néptánc, színjátszókör, esetleg lézershow). Akinek van ötlete 

további fellépőkre, műsorra, jelezze Borovszký Lászlónak. 

• A vacsora menüjét Haszterman Ildikó egyezteti a konyhafőnöknővel. Előzetes megállapodás szerint a 

vacsora: rántott töltött csibemell, pecsenye karajból, rizs, sült krumpli (nem hasábburgonya), nagy 

adag saláta. Az éjféli menü: káposztaleves, sült hurka és kolbász. Amennyiben változtatásra lenne 

szükség a menüben, Ildikó mailben tájékoztat.  

• Belépőjegyek a titkárságon vásárolhatók 20 EUR-ért, ezenkívül lesznek még támogatói jegyek 10 

EUR értékben, valamint tiszteletjegyek.  

• Plakát a gimnazisták tervei alapján készült, a Szülői tanács a plakátot jóváhagyta. 

• A felajánlott tomboladíjakat Mészáros Andrea és Szenczi Anna tanárnőknél lehet leadni.  

Tomboladíjak gyűjtése, szülők, cégek, szponzorok megszólítása a Szülői tanács tagjainak feladata.  

• Sipos Szilárd helyettes úr elvállata, hogy megszólítja a diákokat, ki vállalná a báli fotós feladatát. 

Nogely Mónika fia, Nogely Mátyás, is vállalná a fotózást, és akkor a büfében is maradna segíteni.  

• A Szülői tanács javaslata szerint egy a gimnázium logójával ellátott feldíszített háttér (paraván) előtt 

lehetne a bálba érkező vendégeknek az étterem bejáratánál fényképezkedni. Ezt a pénteki teremdíszítés 

során készítenék el a segítők és a díszítők. 
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Több tanácstag, aki a gyűlésen nem vett részt, mailben felajánlotta segítségét a bál szervezését illetően. 

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

melyikben tudnának segíteni (ahol még hiányzik a konkrét név – bevásárlás, fogadóbizottság, péntek 

délutáni rakodás, terem díszítése, stb.), esetleg majd Borovszký László szólítja meg őket konkrét 

feladattal.  

 

A bál sikerének érdekében, kérünk minden tanácstagot, hogy aktívan kapcsolódjon be a szervezésbe.  

 

8) Érdeklődés hiányában a 2017. december 15-ére tervezett közös tanár-szülő karácsonyi borkóstoló 

elmarad. Januárban a bál után kerülhet esetleg megszervezésre.  

 

9) Az SZMSZSZ Országos Elnökségének munkaértekezletére 2017. december 9-én Búcson kerül sor. 

Borovszký László tolmácsolta az SZMSZSZ Országos Elnökének, Mézes Rudolfnak a meghívását, 

mely szerint az elnökön és az alelnökön kívül további szülőket is várnak a munkaértekezletre. Aki 

szeretne részt venni az értekezleten, jelezze Borovszký Lászlónak.  

 

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

Szülői tanács következő ülésére, melynek időpontja: 2018. január 9. (kedd) 16,30 óra. 

 

Galántán, 2017. november 27-én 

Lejegyezte: Bugár Judit 

Ellenőrizte: Laczkó Zoltán, Borovszký László 
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