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Bizottság Hatáskör 
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SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 11. pont 

Oktatás, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet III/C. 4. pont 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dr. Makra Istvánné, a Kodály Zoltán Gyermekkórus karnagya a mellékelt kérelemmel fordult 
önkormányzatunkhoz. A gyermekkórusnak lehetősége nyílik egy kanadai utazásra, illetve az 
ottani fellépésre. A kórus útját a Gyermekhangok Alapítványon keresztül a Nemzeti 
Kulturális Alap is várhatóan támogatni fogja. Tekintettel arra, hogy a szülők és kísérők 
teherviselő képessége korlátozott, így az utazás megvalósításához további támogatásra van 
szükség. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az utat támogató Gyermekhangok 
Alapítványt a mellékelt levélen szereplő kézzel írt kiegészítésnek megfelelően részesítse 
500.000,-Ft összegű működési támogatásban. Reményeink szerint ezzel hozzájárulva az 
utazás sikeréhez.  
 
A képviselő-testület a nem költségvetési szervi támogatásokról a költségvetés elfogadását 
követően döntött, így ilyen jellegű támogatásra elkülönített keretösszeg önkormányzatunk 
költségvetésében nincs. Javaslom, hogy a kért 500.000,-Ft támogatást az önkormányzat 
„egyéb dologi” előirányzatánál jelentkező megtakarítás terhére hagyja jóvá a képviselő-
testület. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a pénzügyi és 
ellenőrzési, illetve az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság javaslatainak 
figyelembevételével tárgyalja meg és döntsön a Gyermekhangok Alapítvány 500.000,-Ft-os 
támogatásáról. 
 
H a t á r o z a t i       j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében az illetékes bizottságok javaslatainak 
figyelembevételével – a Gyermekhangok Alapítvány támogatási igényéről szóló előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület 500.000,-Ft működési támogatást hagy jóvá a Gyermekhangok 

Alapítvány javára. 
 
2. A működési támogatás fedezeteként az önkormányzat költségvetésében szereplő 

„egyéb dologi” előirányzat maradványát jelöli meg. 
 
3. Felkéri a polgármestert a működési támogatás nyújtásáról szóló dokumentum 

aláírására. 
 
4. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat-változások átvezetéséről gondoskodjon. 
 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2015. szeptember 23. 
 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
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