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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Kodály Zoltán Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány beszámolója  
2011-ben végzett munkájáról 

 
A Kodály Zoltán Gyermekkórus Fesztivál Alapítványt 1993-ban három alapító hozta létre: 
Komló Város Önkormányzata, a volt Városi Művelődési Központ intézmény – mai jogutódja 
a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem -, valamint Páll Lajos, mint 
magánszemély. Az alapítók úgy rendelkeztek, hogy az alapító szervezetek hivatalos 
képviselője és az alapító magánszemély mindenkor a kuratórium tagja. 
 
A kuratórium jelenlegi tagjai:  
Elnöke: Tóth Ferenc  
Titkára: Horváth Lászlóné 
Tagjai: Csík Istvánné, Hoffmann Mátyásné, Jégl Zoltán, dr. Makra Istvánné, Páll Lajos, Páva 
Zoltán  
 
Az alapítvány a fesztiválok évében két alkalommal, két fesztivál közötti években szükség 
szerint - általában egy alkalommal - ülésezik.  
A XIX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál sikeres befejezése óta eltelt 
időben az alapítvány kuratóriuma két alkalommal tartott ülést. 
Miután a Képviselő-testület 2010. szeptember 23-án tartott ülésén megtárgyalta a legutóbbi 
fesztivál értékelését, és döntött a következő fesztivál megrendezéséről, így a kuratórium ezt 
követően, 2010. október 11-i ülésén tárgyalta a fesztivál értékelését. Ezen a titkár tájékoztatta 
a kuratórium tagjait a szakbizottság és a testület ülésén elhangzott észrevételekről, kritikákról, 
és a nagyközönség, a szervezők és a szakma által megfogalmazott változtatási javaslatokról.  
A beszámolót és értékelést követően szervezeti kérdés is szerepelt a kuratórium napirendjén. 
A 2010-ben lezajlott önkormányzati választásokat követően az alapító önkormányzatnak a 
kuratóriumban nem volt hivatalosan kijelölt képviselője. Korábban a kuratóriumban az alapító 
önkormányzatot a polgármester képviselte. A kuratórium felkérte a titkárt, hogy a 
megválasztott polgármestert kérje fel a kuratóriumi tagságra.  
A kuratórium következő ülését 2011. október 20-án tartotta meg, melyen a következő 
fesztivál megrendezéséről is állásfoglalás született. A kuratórium ülésének napirendjén a 
következő témák szerepeltek: 

o Az önkormányzat, mint alapító képviselete a kuratóriumban. 
o A következő kórusfesztivál megrendezése 
o Az alapítvány jövőjét meghatározó civil törvénytervezet várható változásai 
o Önkormányzati alapítású (köz)alapítványok könyvelési költségeinek átvállalásáról 

szóló képviselő-testületi határozat 
A kuratórium titkára tájékoztatta a tagokat, hogy a kuratórium korábbi szándéka - hogy a 
polgármester az alapító képviseletében legyen tagja a kuratóriumnak – összeférhetetlenségi 
akadályokba ütközik. A polgármester javaslata volt, hogy az alapító önkormányzat hivatalos 
képviseletét a kuratóriumban Jégl Zoltán lássa el, aki önkormányzati képviselő, és a 
kuratórium tagja. A kuratórium ezzel egyetértett, a képviselő elfogadta az erre vonatkozó 
felkérést.  
A kuratórium tagjai a XX. fesztivál 2013. évi megrendezéséről egyhangú szavazással 
döntöttek, ezt követően a kétévenkénti megrendezést támogatták. A kuratórium a fesztivál 
tartalomfejlesztése mellett foglalt állást, és megbízta a szervezőket és a szakembereket, hogy 
kezdjék meg a profilbővítés szakmai kidolgozását a 2013-ban rendezendő XX. fesztiválra. A 



képviselő testület ülésére készült előterjesztésbe a kuratórium javaslatai szó szerint kerültek 
beemelésre.  
A kuratórium titkára tájékoztatást adott a civil törvénytervezet közhasznúságot érintő 
változásairól, melyek szerint az alapítvány közhasznúsága várhatóan megszűnik. A pályázati 
hatékonyság érdekében felmerült a javaslat az alapítvány csatlakozására egy nagyobb – és a 
közhasznú jogállás feltételeinek megfelelni tudó – szervezethez. A kuratórium tagjai egy 
kivételtől eltekintve ettől az elképzeléstől nem zárkóztak el. Az alapító önkormányzatot is 
képviselő Jégl Zoltán javaslatára erről a kérdésről a kuratórium nem hozott döntést, és 
elfogadta azt a javaslatot, hogy a törvény hatályba lépését követően, 2012-ben a kuratórium 
ezt a kérdést ismét tűzze napirendjére. A kuratórium titkára tájékoztatta az ülést a Képviselő-
testület határozatáról, melyben az önkormányzati alapítványok könyvelését profi 
könyvelőirodára bízta, és ennek költségeit átvállalta. A döntést a kuratórium tagjai örömmel 
nyugtázták. 
A képviselő-testület október 27-én tárgyalta meg a XX. Kodály Zoltán Nemzetközi 
Gyermekkórus Fesztivál megrendezéséről szóló előterjesztést, mely a kuratórium javaslatával 
összhangban a XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál 2013-ban történő 
megrendezéséről határozott. A képviselő-testület felhatalmazta a Kodály Zoltán Nemzetközi 
Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány kuratóriumát és a szervezőbizottságot, hogy - a 
kuratórium által javasoltakat figyelembe véve – a XX. jubileumi fesztivál előkészületeit, 
szervezését kezdjék meg. 
 
Az alapítvány 2011. évi gazdálkodása:  
Az alapítvány két fesztivál közötti időszakban gazdálkodási tevékenységet érdemben nem 
végez. Bevételei nem keletkeznek, kiadásokat csak a minimális és legszükségesebb esetekben 
teljesít. Így a Magyar Fesztivál Szövetség és a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség 
tagdíjbefizetéseit teljesítettük, ezen kívül csak postaköltség keletkezett. 
Az alapítvány 2011. évi pénzforgalmát az 1. sz. melléklet táblázatában mutatjuk be. 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, 
valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembe vételével a 
határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.   
 
H a t á r o z a t i    j a v a s l a t: 
A képviselő-testület a polgármester és a Kuratórium elnökének előterjesztéséből, az oktatási, 
kulturális, ifjúsági és sportbizottság valamint a pénzügyi, jogi, és ellenőrzési bizottság 
véleménye alapján tájékozódott a Kodály Zoltán Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 
2011. évi tevékenységéről. 
A képviselő-testület az Alapítvány 2011. évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi. 
(A 2011. évi pénzügyi kimutatást az 1. sz. melléklet tartalmazza. ) 
 
Köszönetét fejezi ki az Alapítvány Kuratóriumának az Alapítvány működését segítő szakmai 
tevékenységéért. 
 
Határidő:    értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
  Tóth Ferenc kuratóriumi elnök 
 
K o m l ó, 2012. január 18. 
         Polics József 
         polgármester 



 
 

1. sz. melléklet 
 
 
 

Az alapítvány 2011. évi pénzforgalma 
  
 
 
 
2011. évi nyitó banki egyenleg 71.094 Ft 
2011. évi nyitó pénztár (kp) 19.966 Ft 
2011 évi nyitó pénzeszköz összesen 91.060 Ft 
  
2011. évi bevételek 41 Ft 
Banki kamat jóváírás 41 Ft 
2011. évi kiadások összesen 39.228 Ft 
Bankköltség 11.223 Ft 
Magyar Fesztivál Szövetség tagdíj 20.000 Ft 
Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség tagdíj 7.000 Ft 
Postaköltség  1.005 Ft 
2011. december 31-én záró banki egyenleg 32.912 Ft 
2011. évi záró pénztár (kp) 18.961 Ft 
2011. évi záró pénzeszköz összesen 51.873 Ft 
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