
Jegyzőkönyv 

 

Készült: A Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium 

Diákönkormányzatának tanácskozásán. 

Időpont: 2022. szeptember 13. 

Jelen vannak: 

- Az osztályok képviselői (42 fő) a mellékelt jelenléti ív szerint 

- Ludányiné Prém Judit diákmozgalmat segítő pedagógus 

- Tolmayerné Borbély Zsuzsanna nevelési igazgatóhelyettes 

- Tomcsik Erika osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

- Gódor János 5/13.D a kollégiumi diákönkormányzat elnöke.  

 

Ludányiné Prém Judit megnyitja a tanácskozást, köszönti a közgyűlés résztvevőit. 

Diákmozgalmat segítő pedagógusként bemutatkozik, majd ismerteti a napirendi pontokat.  

Kisbenedek Lilla, a 2020-2021-es tanév diákelnöke beszámol a DÖK előző tanévben elvégzett 

munkájáról. Kiemeli az iskolarádió működtetését, a GYITI-vel való együttműködést, az iskolai 

karácsonyfa díszítését, a diáknap támogatását, valamint a mikulásozást. Értékeli a legnagyobb 

szervezést igénylő és legtöbb tanulót megmozgató rendezvényt, a gólyaavatót. A DÖK 

működését kedvezően értékeli. Elmondja, hogy a lehetőségekhez mérten megvalósították 

terveiket, bízik abban, hogy az idei tanévben még több programot tudnak majd megszervezni.  

Ludányiné Prém Judit megköszöni a DÖK és az őket segítő pedagógus munkáját. Ezután beszél 

arról, mi a feladata a diákönkormányzatnak, milyen cselekvési lehetőségei és milyen jogkörei 

vannak a testületnek. Ezután programlehetőségeket vázol fel ötletadóként a következő tanév 

tervezéséhez. 

Szavazásra bocsátja a DÖK-díj befizetését.  

Az osztályok képviselői 0 nem szavazattal, 38 igen szavazattal, 4 tartózkodással megszavazzák 

a 2022-2023-as tanévre a DÖK-díjat, melyet 500 Ft-ban határoznak meg. A díjat minden 

bottyános tanulónak be kell fizetnie a diákönkormányzat számára.  

Ezután bemutatja a DÖK szervezeti felépítését. Ismerteti a vezetőség megválasztásának módját.  

Ezután a jelöltek bemutatkozása következik. A jelöltek előzetesen írásos bemutatkozást 

küldtek, melyet az iskola tanulói számára nyilvánossá tettek, így a jelöltekkel már 

megismerkedhettek az osztályképviselők.  

A bemutatkozás után nyílt szavazással került sor a jelöltek megválasztására.  

A szavazás eredményeképpen a diákönkormányzat tagjai a 2022-2023-as tanévben:  

Bagi Roland 10.B 

Csontos Máté 9.A 

Kisbenedek Lilla 12.B 

Kolozsi Szimonetta 11.E 



Mák Barbara 10.E 

Nagy István Máté 10.B 

Viski Márton 10.E 

A DÖK elnökét a jelen lévők titkos szavazással választották meg.  

A diákönkormányzat elnöke a 2022-2023-as tanévben:  

Kolozsi Szimonetta 11.E 

A szavazatokat Dányi Tibor és Vitay Zalán 5/13.D osztályos tanulók számolták össze.  

 

Az új vezetőség megalakulása után hozzászólások, javaslatok következtek.  

 

Vas Barnabás 10.A az iskolarádió számára „Csokivadász”-játékot javasol. Ennek értelmében 

megadott időpontban valamilyen szépirodalmi műből olvasnának fel részletet, amihez 

kapcsolódna egy kérdés. A kérdést helyesen megválaszolók között csokit lehetne kisorsolni.  

 

Csontos Máté 9.A a 20 perces ebédszünet meghosszabbítását kezdeményezi.  

 Kiss Dániel 12.D javasolja, hogy a menzások használják ki a 15 perces szünetet az ebéd 

elfogyasztására.  

 Kolozsi Szimonetta 11.E elmondja, hogy ez sajnos minden évben előkerülő probléma, 

amelynek megoldása volt a 20 perces szünet bevezetése. Ha tovább növelnék a szünetek 

időtatamát, akkor az utolsó órák később fejeződnének be, és ez azzal járna, hogy a nem ebédelős 

bejárósok (akik sokan vannak) lekésnék a távolsági buszokat.  

 Vas Barnabás 10.A a probléma megoldásaként javasolja, hogy az egyik 10 perces 

szünetet rövidítsék le 5 percesre. 

 Lévai Kevin 11.D azt javasolja, a menzások kéredzkedjenek el kicsit korábban a 

tanóráról.  

Gódor János 5/13.D elmondja, hogy ő régóta az iskolai menzán ebédel, és nem lát 

problémát.  

 

Lévai Kevin 11.D elmondja, hogy a közterületfelügyelők figyelmezették őket, hogy a Than 

Károly utcában októbertől tilos lesz a dohányzás. A dohányzó diákok érdekében – mivel a 

legközelebbi dohányzásra kijelölt terület messze van – azt kéri, hogy a 7 óra előtti 5 perces 

szünet időtartamát növeljék meg.  

 Tolmayerné Borbély Zsuzsanna válaszában megerősíti az információt, miszerint a Than 

Károly utca dohányzásmentes övezete lesz a városnak, és elmondja, hogy a Házirend 

értelmében senki sem hagyhatja el az épületet az utolsó órája végéig. A tanítási idő alatt az 

iskola felel a tanuló testi épségéért. Nincs tehát dohányzószünet. Az iskola álláspontja mindezek 

mellett egyértelmű: dohányozni tilos.  



Kisbenedek Lilla 12.B kéri, keressenek megoldást arra a problémára, hogy ha egy osztálynak 

elmarad valamelyik tanórája, akkor a portán kiengedjék a tanulókat.  

 Tolmayerné Borbély Zsuzsanna válaszában megköszöni az észrevételt, és elmondja, 

hogy a portás szabályosan jár el, amikor nem engedi ki a kapun a tanulókat, de az említett 

kivételes esetekre is van szabály, amire fel fogja hívni az érintettek figyelmét.  

 

Palotai Csongor 5/13.B javasolja, hogy az iskolai büfében legyen lehetőség a kártyás fizetésre.  

 Tolmayerné Borbély Zsuzsanna ígéretet tesz a kérés tolmácsolására. 

 

Tolmayerné Borbély Zsuzsanna ezután a Házirend két pontjának változtatásáról tájékoztatja a 

diákokat. Beszél a testékszerek viselésének szabályairól, valamint az iskolában készült 

felvételek közzétételénének feltételeiről.  

 

Ludányiné Prém Judit  megköszöni az aktív részvételt, és lezárja a közgyűlést. 

 

 

 

 

Tomcsik Erika 

jegyzőkönyvvezető 


