
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2019. november 28-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
213/2019. Kth. 

Berki Viola Közalapítvány alapító okiratának módosítása 
 

H a t á r o z a t  

 
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a Berki Viola 

Közalapítvány alapító okiratának 5.) pontjában szereplő „Közalapítvány tevékenysége” 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lépjen:  

„Közalapítvány tevékenysége: 

a) A célok megvalósítása érdekében az évenként kiírt pályázatok elbírálása és a 
nyertes pályázat kiállításának megrendezése. 

b) A Kiskunhalason lévő Berki Viola alkotások figyelemmel kísérése, kiállításokon 
való megjelenésük elősegítése, együttműködve a Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának Thorma János Múzeumával 

c) Alapítvány anyagi lehetőségeinek folyamatos bővítése.” 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a Berki Viola 
Közalapítvány alapító okiratában a „10.) A kuratórium működése” bekezdés negyedik 
mondata helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: „Szabályszerűnek az összehívás akkor 
minősül, ha a tagok az ülésről legalább 10 nappal az ülés időpontját megelőzően 
emailben értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.” 

3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a Berki Viola 
Közalapítvány alapító okiratában a „10.) A kuratórium működése” bekezdés ötödik 
mondata helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: „A meghívónak tartalmaznia kell: az 
alapítvány nevét, székhelyét az ülés helyét és az idejét, a napirendi pontokat, 
határozatképtelenségre vonatkozó szabályokat, figyelmeztetéseket illetve az új 
időpontot, ami 10. napnál nem lehet később, és mellékelni kell hozzá az ülésen 
tárgyalandó előterjesztéseket is.” 

4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a Berki Viola 
Közalapítvány alapító okiratában a „10.) A kuratórium működése” bekezdés hetedik 
mondata helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: „Határozatképtelenség esetén a 
Kuratórium ülését el kell halasztani az eredeti ülés időpontjához képest 10 napon belüli 
időpontra, ugyanazon napirendi pontokkal új ülést kell kitűzni, amely a megjelent 
szavazásra jogosult tagok számára tekintet nélkül határozatképes.” 

5. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

 
Határidő: 2019.december 5. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  



 

 

Szili Anett titkársági ügyintéző 
Berki Viola Közalapítvány 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

K. m. f. 
 

 
Fülöp Róbert s.k.     Komlósné dr. Fekete Anikó s.k. 

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Mária  s.k.      Várnai Iván s.k.  

 

 

Kivonat hiteléül: 2019. november 28. 

 


