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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 

Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet  
II/C 24. pont 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet  
IV/C 9.pont 

Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ 29. § (2) bekezdés 

  
 
Egyéb megjegyzés: 
 
Meghívott: 
Páll Lajos alapító       7300 Komló, Mecsekfalu 21. 
        palllajos@freemail.hu 
Horváth Lászlóné igazgató az alapító képviseletében Közösségek Háza 
        7300 Komló, 48-as tér 1. 
        kozossegekhaza@khszinhaz.hu 
Krausz Bernadett kuratóriumi titkár    7300 Komló, Attila utca 28. 
        betti.krausz@gmail.com 
 
 
Határozatot kapják: 
Ld.: meghívottak 
 
 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány kuratóriuma 2016. május 
17. napján tartott kuratóriumi ülésén megtárgyalta és elfogadta az alapítvány 2016. évi 
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. A kuratóriumi ülés jegyzőkönyve és az 
Alapítvány 2016. évi beszámolója az előterjesztés 1-2. számú mellékleteit képezi. 

Az alapítvány 2016-ban előkészítette a 2017. évi fesztivál programját, szóróanyagok 
készültek, a kuratórium felvette a kapcsolatot a jelentkező külföldi és magyar kórusokkal. Az 
alapítvány a tavalyi évét 139.000,- Ft adózott eredménnyel zárta.  

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület tárgyalja meg az előterjesztést, és fogadja el az 
alapítvány 2016. évi beszámolóját, illetve döntsön az alapító okirat módosításáról.  
 
Az előterjesztést a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményezi, álláspontját 
a testületi ülésen ismerteti. 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleménye alapján – megvitatta a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál Alapítvány 2016. évi beszámolójával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Kodály Zoltán Nemzetközi 

Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2016. évi pénzügyi beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét.  

 

A Képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy az alapítvány 2017. évi munkájáról 2018. 
június 30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót. 

 
Határid ő: 2018. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
Komló, 2017. június 21. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 














































