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Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 
 2013. évi beszámolójának elfogadása és alapító okiratának módosítása 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság, a gazdasági, településfejlesztési bizottság, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági 
és sportbizottság véleménye alapján – megvitatta a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál Alapítvány 2013. évi beszámolójával és alapító okiratának módosításával 
kapcsolatos előterjesztést. 

I. 
 

1. A képviselő-testület a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 
2013. évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. (A 2013. évi 
pénzügyi kimutatást a 2. sz. melléklet tartalmazza. ) 

 

2. Köszönetét fejezi ki az önkéntesek alapítvány tevékenységét támogató önzetlen 
munkájáért, az adományozók nagylelkű felajánlásaiért. Köszönetét fejezi ki továbbá 
az Alapítvány Kuratóriumának az Alapítvány működését segítő kiemelkedő szakmai 
tevékenységéért. 

II. 
 

1. A képviselő-testület, mint társalapító a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál Alapítvány (7300 Komló, Városház tér 3., képviseli: dr. Makra István Edéné 
elnök) alapító okiratának az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv., és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásainak megfelelő módosításával 
egyetért. 

 
2. A képviselő-testület tudomásul veszi id. Rajnai Attila kuratóriumi tag lemondását. 

Megköszöni a távozó kuratóriumi tag eddigi munkáját. 
 

3. A képviselő-testület a lemondott kuratóriumi tag helyére új tagként Cseke Gabriellát, a 
Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola igazgatóját választja, a 10 fős 
kuratórium összetételén egyébként nem változtat. A képviselő-testület 10 főre javítja 
az alapító okiratban tévesen 9 fősnek feltüntetett kuratóriumi létszámot. 
 
A kuratórium most megválasztott tagja mellett Páll Lajos, Hoffmann Mátyásné, Tóth 
Ferenc, Csík Istvánné, Jégl Zoltán, Horváth Lászlóné és Páva Zoltán tagok maradnak, 
az alapítvány elnöke és tagja dr. Makra István Edéné, titkára és tagja Krausz Bernadett 
személyében pedig változás szintén nem történik. 
 



4. A képviselő-testület megállapítja, hogy Csík Istvánné és Tóth Ferenc kuratóriumi 
tagok lakcíme, valamint a kuratórium létszáma az alapító okiratban elírás miatt 
helytelenül szerepel, az érintettek bejelentései és a kuratóriumi tagok újraszámolása 
alapján az elírásokat javítja. 
 

5. A képviselő-testület elhatározza, hogy a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál Alapítvány alapító okiratát a megváltozott jogszabályi környezetnek, 
valamint a kuratóriumi tag lemondásával és megválasztásával, illetve a lakcím 
javításoknak megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja. A képviselő-
testület a 3. számú mellékletben szereplő (dőlt és vastagított karakterekkel szedett) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.   

 
Felhatalmazza a polgármestert és a Közösségek Háza, mint önkormányzati költségvetési szerv 
vezetőjét, hogy a nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentumokat aláírja, az alapítvány 
közhasznúsági nyilvántartásba vétele érdekében szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat 
megtegye, az ügyben eljárjon. Felhatalmazza a polgármestert és Közösségek Háza vezetőjét, 
hogy az alapító okiratot, és a bírósági változásbejegyzési, valamint a közhasznúsági 
nyilvántartásba vételi eljárás során hiánypótlás esetén annak teljesítéséhez szükséges alapító 
okirat módosítást - utólagos jóváhagyás mellett – végrehajtsa.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 

A kiadmány hiteléül: 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


