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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kodály Zoltán Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány kuratóriuma személyi változásai 
 
A Kodály Zoltán Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány kuratóriuma 2012.05.30. napján 
tartott ülésén a kuratórium titkára tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy megnövekedett 
munkahelyi teendői miatt titkári megbízatásáról lemond. Javasolta, hogy a kuratórium titkára 
Krausz Bernadett, a KH munkatársa legyen, aki nyilatkozott arról, hogy a felkérést elvállalná. 
 
A kuratórium tagjai egyhangú szavazással elfogadták Horváth Lászlóné lemondását, illetve 
elfogadták Krausz Bernadett titkári megbízatását. 
 
Tóth Ferenc, az alapítvány kuratóriumának elnöke bejelentette, hogy korára való tekintettel 
kéri, hogy az alapítvány fogadja el lemondását, mivel a szervezési feladatokban és hivatalos 
ügyek intézésében nem kíván a jövőben részt venni. Változatlanul segíteni fogja a kuratórium 
munkáját. Az elnöki tisztre dr. Makra István Edénét javasolta. 
 
Dr. Makra István Edéné úgy nyilatkozott, hogy vállalja az elnöki tisztet. 
 
A kuratórium tagjai egyhangú szavazással elfogadták Tóth Ferenc lemondását, illetve 
elfogadták dr. Makra István Edéné titkári megbízatását. 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, 
valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével a 
határozati javaslatot támogatni és a csatolt egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadni 
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 megtárgyalta Kodály Zoltán Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 
kuratóriumának személyi változásait. 
 
A képviselő-testület Tóth Ferenc elnök és Horváth Lászlóné titkár lemondását elfogadja, és 
egyetért azzal, hogy a Kodály Zoltán Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány kuratóriumának 
elnöke dr. Makra István Edéné, titkára Krausz Bernadett legyen. 
 
A képviselő-testület a mellékelt egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a módosításról a Pécsi Törvényszéket tájékoztassa. 
 
Határidő:    értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
   
 
K o m l ó, 2012. június 8. 
         Polics József 
         polgármester 



 
 

A L A P Í T Ó   O K I R A T 
 
 
 
Komló Város Önkormányzata, a Közösségek Háza, valamint Páll Lajos Komló, Mecsekfalu 
21. szám alatti lakos, mint magánszemély a városban kétévenként megrendezésre kerülő 
Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál kitűzött céljainak elérése, feladatának 
maradéktalan teljesítése érdekében 
 

KODÁLY ZOLTÁN NEMZETKÖZI GYERMEKKÓRUS FESZTIVÁL 
ALAPÍTVÁNY-t 

hoz létre. 
 
Az alapítvány nyitott, ahhoz valamennyi magyar és külföldi jogi személy, gazdasági társaság, 
költségvetési szerv, állampolgár, bármilyen magyarországi és külföldi közösség kapcsolódhat, 
ha a jelen alapítvány-rendelés céljaival egyetért, azt anyagi vagy bármilyen más eszközzel 
támogatni kívánja, beleértve az ellenszolgáltatás nélkül végzett személyes munkát is. 
 
Az alapítvány céljai és feladatainak teljesítése érdekében kész együttműködni minden olyan 
szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetőleg aki a közös célok megvalósításán 
munkálkodik. 
 
Az alapítvány működése nyilvános, munkája során épít a támogatók kezdeményezésére, 
javaslataira.  
 
l.) Az alapítvány neve: KODÁLY ZOLTÁN NEMZETKÖZI 
 GYERMEKKÓRUS FESZTIVÁL ALAPÍTVÁNY 
 
2.) Az alapítvány székhelye: 
 Komló Város Önkormányzat  
 Közösségek Háza 
 Komló, Városház tér 3. 
 
3.) Számlavezető pénzintézet: OTP Rt. Komlói Fiókja 
 
4.) Az alapítvány jogi személy. 
 
5.) Az alapítvány közhasznú szervezet. Közhasznúsági tevékenysége a közhasznú 

szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 26. § c/5. pontjában meghatározott 
kulturális tevékenység. 

 
6.) Az alapítvány célja: 
 

• Elősegíteni Komló város ének- és zenekultúrájának kiteljesítését, a nagyhírű fesztivál 
támogatásával, 

• megismertetni és népszerűsíteni Kodály Zoltán műveit és munkásságát, 
• baráti kapcsolatok teremtése, ápolása a népek barátsága gondolat gyakorlati 

megvalósítása Bartók és Kodály elképzelései alapján, 



• más népek kórusművészetének megismerése, illetve a magyar kórusművészet más 
népekkel való megismertetése, 

• lehetőség teremtése a kortárs kórusművészet bemutatására. 
 
7.) Az alapítvány működése során céljai megvalósítása érdekében 

• gazdálkodik vagyonával, 
• együttműködik más hasonló célú belföldi és külföldi alapítványokkal, külön 

megállapodás alapján gazdálkodó és egyéb szervekkel. 
Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő 
okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 

 
8.) Az alapítvány közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem támogathat. 

Az alapítvány pártoktól független társadalmi kezdeményezés, pártoknak támogatást 
nem nyújt és nem fogad el, országgyűlési képviselő jelöltet nem állít és nem támogat. 

 
9.) Az alapítvány működése: 
 
 a.) Az alapítvány szervei: 
 

Az alapítvány legfőbb döntéshozó, illetve képviselő szerve a kuratórium. 
 

A kuratórium gondoskodik az alapítványi vagyon hatékonyabb működtetéséről, a 
jogszabályoknak megfelelő gyarapításáról. Az összes jövedelem csak az alapítvány 
céljainál megfogalmazott körben használható fel. 

 
A kuratórium tagjainak száma: 9 fő. 
A kuratórium elnöke:  dr. Makra István Edéné Komló, Majális tér 8. 
 
tagjai: Páll Lajos Komló, Mecsekfalu 21. 
 Hoffmann Mátyásné Komló, Iskola u.47.  
                                             Tóth Ferenc Komló, Köztársaság u. 21. 

 Csík Istvánné  Komló, Vértanúk u. 7. 
 Jégl Zoltán Komló, Mecsekfalu 55. 
 id. Rajnai Attila Komló, Damjanich u. 22. 
 Horváth Lászlóné  Komló, Borbála u. 3. 
 Páva Zoltán Komló, Alkotmány u. 42. 
 

A kuratórium tisztségviselőinek összeférhetetlenségére az 1997. évi CLVI tv. 8. és 9. 
§-ában írt szabályokat kell alkalmazni. 

 Nem lehet a kuratórium tagja az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, 
élettársa a kuratórium tevékenysége alapján kötelezettség vagy felelősség alól 
mentesülhet, vagy bármilyen más előnyben részesülhet, illetve a megkötendő 
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél 
szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján 
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 A közhasznú szervezet megszűnését követő 2 évig nem lehet az alapítvány vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 
megszűntét követő 2 évben legalább 1 évig – vezető tisztséget, amely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 



 A kuratórium tagja bejelenteni köteles az érintett közhasznú szervezetnél, ha ilyen 
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A kuratórium elnöke, 
titkára és tagjai aláírásukkal igazolják, hogy velük szemben összeférhetetlenségi ok 
nem áll fenn, illetve bejelentési kötelezettségüket tudomásul veszik. 

 
A kuratórium elnöke dr. Makra István Edéné Komló, Majális tér 8. sz. alatti 
lakos, titkára Krausz Bernadett Komló, Borbála u. 3. sz. alatti lakos. 

 
Az alapítványt a kuratóriumi ülések közötti időben a kuratórium döntéseivel 
összhangban az elnök, távollétében a titkár képviseli. 

 
Az alapítvány jelenlegi  képviselői: 

 
dr. Makra István Edéné                Komló, Majális tér 3. sz. alatti lakos 
Krausz Bernadett                           Komló, Attila u. 28. sz. alatti lakos. 

 
Az alapítvány nevében az elnök, távollétében a titkár jogosult egy személyben aláírni. 
Az alapítvány csekkszámlája felett a kuratórium elnöke és titkára együttesen 
rendelkezik, illetve felhatalmazottjuk jogosult rendelkezni. 

 
A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülést tart, amelyet az 
ülés előtt legalább 5 nappal kell a tervezett napirend feltüntetésével összehívni. A 
kuratórium üléseit az elnök hívja össze, a meghívó kiküldéséről a titkár gondoskodik. 
A kuratórium ülését az elnök, távollétében a titkár vezeti.  
A titkár gondoskodik a jegyzőkönyv készítéséről, amelyet az elnök, illetve a titkár, 
valamint egy kuratóriumi tag ír alá.  
A kuratórium határozatképességéhez tagjai többségének jelenléte szükséges. Döntéseit 
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Minden tagot egy szavazat illet meg, szavazategyenlőség esetén a kérdést ismét 
szavazásra kell bocsátani és az esetleges újabb szavazategyenlőség esetén a javaslatot 
elvetettnek kell tekinteni. 
Nem vehet részt a kuratórium döntéshozatalában az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa a döntés alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 
vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. 
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet, a hozott döntésekről nyilvántartást kell vezetni. 
Az ülés jegyzőkönyvének és a nyilvántartásnak az elkészítéséről az elnök 
gondoskodik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a megjelentek nevét, a 
napirendeket, a tanácskozás lényegét, a szavazati arányt, továbbá a hozott döntést a 
támogatók és ellenzők számarányának megjelölésével. 
A kuratórium által hozott döntésekről nyilvántartást kell vezetni, amelynek 
tartalmaznia kell a döntés keltét, számát, tartalmát, a szavazati arányt, valamint a 
döntés nyilvánosságra hozatalának módját. A kuratórium döntéséről az elnök 8 napon 
belül, írásban értesíti az érintetteket. A döntést a „Komlói Újság” útján közzé kell 
tenni. A kuratórium tagjai, a támogatók, valamint e személyek hozzátartozói - a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti 
juttatásban nem részesülhetnek. 
 
Az alapítvány és a kuratóriumműködésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet, 
arról a kuratórium elnökétől szóban vagy írásban tájékoztatást kérhet. A kuratórium 



ülései nyilvánosak, az ülésekről, a szervezet működéséről, szolgáltatásai 
igénybevételének módjáról, továbbá a tevékenységéről készült beszámolóról az elnök 
a „Komlói Újság” útján tájékoztatja a lakosságot. 

 
 
 b.) Az alapítvány gazdálkodása: 
 

Az alapítványi vagyon felhasználásáról az alapító okirat rendelkezései, az 
alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott, a kuratórium által 
elfogadott feltételek keretei között a kuratórium dönt. 

  
 Az alapítvány éves bevétele az 5 millió forintot nem haladja meg. 
 Az alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat.  

Az alapítók által bevitt vagyonnak csak kamathozadékai használhatók fel. A társult 
vagyon a kuratórium döntése szerint kerül felhasználásra. 

 A kuratórium köteles pályázatot kiírni, ha az alapítvány által nyújtott cél szerinti 
juttatás összege az évi 1 millió forintot meghaladja. 
Az alapítványnak a cél szerinti tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait 
elkülönítetten, az alapítványok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok 
figyelembevételével kell nyilvántartani. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az 
alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. Az 
alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a „Komló 
Újság” útján nyilvánosságra kell hozni. 
Az elnök évente köteles beszámolót és közhasznúsági jelentést készíteni, és ezek 
közzétételéről gondoskodni. E jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére 
másolatot készíthet. 
A kuratórium feladata az alapítvány vagyonának kezelése és az alapítvány célja 
szerinti felhasználása.  
A kuratórium kizárólagos hatásköre:  

• az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása, 
• döntés a közalapítvány vagyona felhasználásáról, 
• közhasznúsági jelentés elfogadása, 
• a célok megvalósítása érdekében pályázat benyújtása, sikeres pályázat esetén 

az elnyert támogatás felhasználásáról való döntés, 
• az éves pénzügyi beszámoló elfogadása. 

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell a számviteli beszámolót, a költségvetési 
támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél 
szerinti juttatások kimutatását, a helyi önkormányzattól, a központi költségvetési 
szervtől, az állami pénzalaptól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, a 
kuratórium vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, az 
alapítvány által végzett közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 
A kuratórium köteles pályázatot kiírni, ha az alapítvány által nyújtott cél szerinti 
juttatás összege az évi 1 millió Ft-ot meghaladja. 

 
10.) Az alapítók az alapítvány létrejöttét követő 30 napon belül az alapítvány 
 rendelkezésére bocsátják az alábbi vagyont: 
 
 a.) Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 50.000 Ft-ot, 



 
 b.) Komló Városi Művelődési Központ: 50.000 Ft-ot, 
 
 c.) Páll Lajos, mint magánszemély: 50.000 Ft-ot. 
 

Az alapítvány vagyonrészévé válnak a későbbiekben az alapítványhoz csatlakozó bel- 
és külföldi jogi és természetes személyek, társaságok, közösségek feltétel nélküli, 
valamint a kuratórium által elfogadott feltételhez kötött, meghatározott célra rendelt 
pénzbeni és dologi adományai. 

 
11.) Az alapítvány határozatlan időre alakul. Megszűnés esetén az alapítványi vagyon az 

alapítók által meghatározott kulturális, művelődési és oktatási célokra használható. 
 
12.) Az alapítók fenntartják maguknak az alapító okirat módosításának jogát. 
 
13.) Az alapító okirat a Baranya Megyei Bíróság bejegyzésre köteles. 
 A bejegyeztetésről a kuratórium titkára gondoskodik. 
 
 
Komló, 1999. február 22. 
 
 

Horváth Lászlóné               Páva Zoltán 
  Közösségek Háza       polgármester 
      vezetője 
 
 
        Páll Lajos 
      magánszemély 
 
Z á r a d é k: 
 
Jelen alapító okirat Komló Város Önkormányzata képviselő-testülete 60/1998. (III.26.) KTH 
sz., 100/1998. (V.28.) KTH sz., 6/1999. (I.28.) KTH sz., 52/1999. (IV.29.) KTH sz., 
102/1999.(VII.1.) KTH sz., 159/2002. (XI.14.) KTH. sz., 182/2003. (IX.25.) KTH. sz. 
228/2003. (IX.27.)KTH sz., a 26/2004. (II.26.)  KTh. és a 99/2005. (V.26.) sz., 183/2008. 
(XII.11.) sz. és     
         
határozatával egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 
 
 
Komló, 2012. június  
 
 
          Polics József 
          polgármester 
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