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107/2016. (VI.23.) sz. határozata 

 
Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2015. évi 

beszámolójának jóváhagyása és alapító okiratának módosítása 
 

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 2015. évi beszámolójával és alapító okiratának módosításával 
kapcsolatos előterjesztést. 
 

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

Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2015. évi pénzügyi beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét.  

 

2. Köszönetét fejezi ki az önkéntesek alapítvány tevékenységét támogató önzetlen 
munkájáért. Köszönetét fejezi ki továbbá az Alapítvány Kuratóriumának az 
Alapítvány működése érdekben végzett tevékenységéért.  

 
3. A képviselő-testület tudomásul veszi Páva Zoltán kuratóriumi tag lemondását. 

Megköszöni a távozó kuratóriumi tag eddigi munkáját. 
 

4. A képviselő-testület, mint társalapító a lemondott kuratóriumi tag helyére új 
kuratóriumi tagot nem választ, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál 
Alapítvány kuratóriumnak létszámát 9 főről 8 főre csökkenti.  

 
5. A képviselő-testület, mint társalapító a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 

Fesztivál Alapítvány (7300 Komló, Városház tér 3., képviseli: dr. Makra István Edéné 
elnök) alapító okiratát a kuratóriumi tag lemondásának és a kuratórium létszámának 8 
főre történő csökkentésének megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja.  
A képviselő-testület az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő (dőlt és 
vastagított karakterrel szedett) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot elfogadja. 

 
 
 
 
 
 
 



Felhatalmazza a polgármestert és a Közösségek Háza, mint önkormányzati költségvetési szerv 
vezetőjét, hogy a változásbejegyzési eljáráshoz szükséges dokumentumokat aláírja, 
intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye, az ügyben eljárjon. Felhatalmazza a polgármestert 
és Közösségek Háza vezetőjét, hogy az alapító okiratot, és a bírósági változásbejegyzési, 
hiánypótlás esetén annak teljesítéséhez szükséges alapító okirat módosítást – utólagos 
jóváhagyás mellett – végrehajtsa.  
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