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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A „KODÁLY ZOLTÁN NEMZETKÖZI GYERMEKKÓRUS FESZTIVÁL ALAPÍTVÁNY” 
kuratóriumának tagja, Hoffmann Mátyásné 2020 novemberében elhunyt. A kuratórium az 
alapító okirat szerint 6 tagból áll, ugyanakkor a Ptk. szerint a kuratórium legkisebb létszáma 3 
fő. 
 
Tekintettel arra, hogy a kuratórium 5 fővel is működőképes, javaslom az alapító okirat 
módosítását oly módon, hogy a kuratórium létszáma 6 helyett 5 fő legyen. 
 
Az alapító okirat (1. sz. melléklet) 14. a) pontja tartalmazza az alábbi rendelkezést: 
„Az alapítvány pénzintézeti számlája felett a kuratórium elnöke és titkára együttesen 
rendelkezik, illetve felhatalmazottjuk jogosult rendelkezni.” 
 
A kuratórium elnöke kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz az idézett rendelkezés 
módosítására oly módon, hogy az együttes rendelkezés helyett önállóan intézkedhessen a 
számla kezelésével kapcsolatban (kérésének technikai jellegű oka van: gyorsabb és egyszerűbb 
a banki ügyintézés, ha csak egy személynek kell eljárnia a pénzintézetben). Ezt követően 
szóbeli egyeztetés alapján, a működés biztosítása érdekében egy további kiegészítő javaslat 
született, amely szerint a kuratórium elnökén kívül az alapítvány bankszámlája feletti 
rendelkezési jogot a kuratórium titkára és a kuratórium bármely tagja együttesen gyakorolja. 
 
Álláspontom szerint a célszerűség alátámasztja a kérés indokoltságát. 
 
Az alapító okirat módosítása az alapítók jogköre, így Komló Város Önkormányzat részéről a 
T. Képviselő-testület hozza meg döntését. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság javaslatának figyelembevételével vitassa meg és döntsön annak elfogadásáról.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megvitatta a KODÁLY ZOLTÁN NEMZETKÖZI 
GYERMEKKÓRUS FESZTIVÁL ALAPÍTVÁNY alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a kuratórium létszámát 5 főre csökkenti. 
 

2. A Képviselő-testület mint a KODÁLY ZOLTÁN NEMZETKÖZI GYERMEKKÓRUS 
FESZTIVÁL ALAPÍTVÁNY társalapítója az alapító okiratot a kuratórium 
megváltozott létszámára tekintettel módosítja.  
 

3. A Képviselő-testület az alapító okirat 14. a) pontjának bankszámla feletti rendelkezéssel 
kapcsolatos rendelkezését az alábbiakra módosítja: 
„Az alapítvány pénzintézeti számlája felett a kuratórium elnöke önállóan rendelkezik, 
illetve felhatalmazottja jogosult rendelkezni A kuratórium elnökén kívül az alapítvány 
bankszámlája feletti rendelkezési jogot a kuratórium titkára és a kuratórium bármely 
tagja együttesen gyakorolja.” 



 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az egységes 

szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratot és a törvényszéki változásbejegyzési 
eljáráshoz szükséges dokumentumokat aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a változásbejegyzési eljárás során esetleges 
hiánypótlás esetén az annak teljesítéséhez szükséges alapító okirat módosítást – 
utólagos jóváhagyás mellett – végrehajtsa.  
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