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Jegyzőkönyv 

 

a  Kodály Zoltán Gimnázium Szülői Tanácsának 

 

2018. február 5-én, 16,30 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

 

A résztvevők a jelenléti íven aláírásukkal igazolták részvételüket. 

A jelenléti ív archiválva a jegyzőkönyv mellet. 

Jelenlevők száma: 11 tag és 2 vendég. 

 

 
 

1) Programtervezet 

➢  Pályázat elbírálása 

➢  Pénztári beszámoló a szülői bálról 

➢  Mgr. Marsall János igazgató úr felszólalása 

➢  A gimnázium fennállásának 65. évfordulója a 2018/19-es tanévben – javaslatok 

➢   A pénztár átadása-átvétele 

➢  Egyéb 

 
 

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

 

3)Az ülés kezdetéig benyújtott 1 db pályázatról  a Zrínyi Ilona Nemzetközi Matematikaverseny és 

Kenguru Matematikaverseny nevezési díjáról (összesen 246 EUR) alacsony részvétel miatt a Szülői 

tanács nem tudott dönteni. A következő pályázatról van szó: 

 

a)   Megpályázott összeg: 246 EUR. Felhasználás: nevezési díj térítése. Résztvevő diákok 

száma 123 a nevezési díj pedig diákonként 2€ - a csatolt lista alapján. Pályázó: Szentandrási 

Ilona. A pályázat elbírálása elhalasztva 2018. február 7-re. Az elbírálás e-mail formájában 

fog megvalósulni. 

  

4)  Juhos Imre pénztáros beszámolt a szülői bál kiadásairól és bevételéről: 

Bevételek:    €     Kiadások:        3  000,76€ 

Támogatójegyek:   350,00 €   

Eladott jegyek 145 drb: 2 900,00 € 

Tombola bevétel :   1 999,00 € 

Büfé nyereség:  506,99 € 

Összesen:   5 755,99 €   Nyereség:       2755, 23€  
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5)   Az igazgató úr beszámolt arról, hogy 2018. március 28-án tartják a tanítónapot. 50 személy lesz jelen, 

a jelenlegi és a nyugdíjas tanárok, valamint néhány szülő. A műsort a Tsízió diákszínpad biztosítja. 

A támogatás  összege 300 €, amit a költségtervezet értelmében továbbítunk. 

 

6 )  A 2018/19 tanévben intézményünk 65 éves lesz. Az évforduló  megünneplése  kapcsán felemrülő 

javaslatok és tervek egyeztetését a tanács elnapolta a következö ülésig. 

 

7)   Juhos Imre jelenlegi és Haszterman Ildikó volt pénztáros között megtörtént a pénztár átadása-átvétele. 

Az erről szóló dokumentumokat átnyújtják az ellenőrnek, hogy a pénztár állapotát ellenőrizni tudja. 

 

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

a Szülői tanács következő ülésére, melynek időpontja: 2018. április 9. (hétfő) 16,30 óra. 

 

 
 

Galántán, 2018. február 5-én 

 

Lejegyezte: Keresztesi Ildikó 

 

Ellenőrizte: Lovász Andrea, Borovszký László 
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