
Szám: 2-3/2008.

K I V O N A T

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. április 25-i
ülésének jegyzőkönyvéből

A  Tolna  Megyei  Közgyűlés  30/2008.  (IV.  25.)  közgyűlési
határozata  a  Duna  Menti  Folklórfesztivál  Közalapítvány
megszüntetéséről:

1. A  Tolna  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése  egyet  ért  a
Duna Menti Folklórfesztivál Közalapítvány megszüntetésére
vonatkozó  javaslattal  és  felhatalmazza  elnökét,  hogy  a
megszüntetés kapcsán felmerülő  kérdésekben eljárjon,  és
annak érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

2. Az  alapítók  felkérik  a  megszűnő  Közalapítvány
Kuratóriumának  elnökét,  hogy  a  határozat  1.  pontjában
foglaltaknak  megfelelően  új  kötelezettségeket  a
Közalapítvány  nevében  ne  vállaljon,  a  folyamatban  lévő
ügyeket  rendezze,  a  tartós  jogviszonyok  megszűnéséhez
szükséges intézkedéseket tegye meg.

3. A  Közgyűlés  a  2006.  évi  LXV.  törvény  1.  §  (4)  bekezdése  alapján
egyetért azzal, hogy a Közalapítvány megszűnésével a Közalapítvány
vagyona visszaszáll az alapítókra azzal, hogy az alapítók a megszűnt
Közalapítvány vagyonát egyenlő arányban, a hozzájárulás mértékének
figyelembe vételével osztják fel maguk között. Egyidejűleg a Közgyűlés
nyilatkozik,  hogy  a  megszűnt  Közalapítvány  vagyonát  a  megszűnt
Közalapítvány  céljához  hasonló  célra  fordítja  –  mely  a  különböző
kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése –,
és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatja. 

4. Az alapítók felkérik a megszűnő  Közalapítvány kuratóriumi
elnökét, készítse el a Közalapítvány 2007 évi működéséről
szóló beszámolóját, és közhasznúsági jelentését, továbbá a
2008. évre vonatkozó beszámoló és közhasznúsági jelentés
elkészítésére  Bács-Kiskun  Megyei  Bíróságnak  a
Közalapítvány  nyilvántartásból  való  törlését  kimondó
végzése  jogerőre  emelkedésének  napjától  számított  30
napon belül köteles.

5. A Közgyűlés  nyilatkozik  arról,  hogy  a  Duna menti  Folklór
Fesztivál  Közalapítvánnyal  szemben  nincs  folyamatban
bírósági, hatósági eljárás. 



6. Az alapítók felkérik a megszűnő  Közalapítvány kuratóriumi
elnökét,  hogy  a  Bács-Kiskun  Megyei  Bíróságnak  a
nyilvántartásból  való  törlését  kimondó  végzése  jogerőre
emelkedésének  napjától  számított  15  napon  belül  a
Közalapítvány vagyonát az alapítók részére adja át.

7. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a határozatról
értesítse a Közalapítvány elnökét.

Felelős: az 1., 3., és 5. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a
Közgyűlés elnöke
a  7.  pont  tekintetében  dr.  Bartos  Georgina,  megyei
főjegyző
a 2.,  4.  és  6.  pontok tekintetében Héra  Istvánné,  a
kuratórium elnöke 

Határidő: azonnal, ill. értelemszerűen

k.m.f.t.

dr. Puskás Imre sk.                dr. Bartos Georgina sk.
          a Közgyűlés elnöke           megyei főjegyző

A kivonat hiteléül:
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