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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány megváltozott személyi 
összetételű kuratóriuma 2020. szeptember 22-én tartja első kuratóriumi ülését, melyen többek 
között az alapítvány 2019. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét tárgyalja meg. Az 
Alapítvány 2019. évi beszámolója az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A kuratóriumi 
ülés jegyzőkönyve az ülés után kerül megküldésre. 

A beszámolót az alapítvány kuratóriumának korábbi elnöke, dr. Makra István Edéné aláírta, ezt 
követően azonban a tagok nagyobb része lemondott, és a beszámoló elfogadására a korábbi 
tagsággal már nem került sor. 

Az alapítvány a tavalyi évét 3100 ezer forint mérleg főösszeggel és -381 ezer forint adózott 
eredménnyel zárta.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság javaslatának figyelembevételével vitassa meg és döntsön annak elfogadásáról! 
 
 
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 Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megvitatta a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál Alapítvány 2019. évi beszámolójával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 

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

Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2019. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági 
mellékletét.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy az alapítvány 2020. évi munkájáról 
2021. június 30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót. 

 
Határid ő: 2021. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
Komló, 2020. szeptember 16. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
 


















