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Tisztelt Közgyűlés!
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 28. § (1) bekezdése és 29.
§ (3) bekezdése alapján a civil szervezeteknek a működésükről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetükről beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet kell készíteniük.
A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése értelmében a civil szervezet közhasznúsági
mellékletének összhangban kell állnia a számviteli beszámoló adataival.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdésének e) pontja alapján a közalapítvány
alapító okiratában megjelölt ügyvezető szerve a közalapítvány működéséről köteles az alapítónak
évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni. Ugyanezen
szakasz (3a) bekezdésében foglaltak alapján közalapítvány esetén az Ectv. civil szervezetekre
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány, „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány, a Debrecen Határok
Nélkül Közalapítvány, az „Őrváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében”
Közalapítvány, valamint a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány elkészítette a 2021. évi
működéséről szóló beszámolóit (mérleg, eredménykimutatás) és közhasznúsági mellékleteit
(határozati javaslatok mellékletei), melyeket a Kuratóriumok elfogadtak.
A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány, „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány, a Debrecen Határok
Nélkül Közalapítvány, az „Őrváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében”
Közalapítvány, valamint a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány kuratóriuma e-mail
útján írásbeli egyeztetést folytatott és írásban hozott határozatot a szükséges döntésekről.
A Felügyelő Bizottságok is írásban hoztak döntést, kivéve a Debrecen Kultúrájáért Közalapítvány,
illetve a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Felügyelő Bizottságait, melyek személyes
részvétellel üléseztek.
Fentiek alapján a Felügyelő Bizottságok megállapították, hogy az Alapítvány, valamint a
Közalapítványok az alapító okiratukban foglaltak szerint működnek (előterjesztés mellékletei).
A Közalapítványok esetén a független könyvvizsgálói jelentések tudomásulvétele is megtörtént
(előterjesztés mellékletei).
Az Ectv. 30. §-a értelmében az alapítványnak és a közalapítványoknak a beszámolóikat (mérleg,
eredménykimutatás) és közhasznúsági mellékleteiket, közalapítvány esetén a független
könyvvizsgálói jelentéssel együtt az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó
napjáig letétbe kell helyezniük, és közzé kell tenniük a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben foglaltak szerint
az Országos Bírósági Hivatalnál. A dokumentumok benyújtása 2022. május 31-ig megtörtént.
I.
A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) Debrecen város kulturális
életének mecenatúráját felvállaló szándékkal jött létre annak érdekében, hogy sajátos eszközeivel a
város életében meghatározó szerepet játszó kulturális szakemberek, művészek és tudományos
szakírók tevékenységét ösztönözze, az értékes kezdeményezések megvalósulását elősegítse.

Az Alapítvány 1991-ben kezdte meg működését 4.800.000,-Ft-os induló vagyonnal, melyhez
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) - mint társalapító
- 3.000.000,-Ft-ot biztosított. Az alapító tagok között jogi személyek és természetes személyek
egyaránt megtalálhatók: Szabó Magda Kossuth-díjas írónő, özv. Holló Lászlóné, a Debreceni
Hőszolgáltató Zrt., a DKV Debreceni Közlekedési Zrt., a Debreceni Vízmű Zrt. és az E.ON
Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Az Alapítvány Kuratóriuma (a továbbiakban: Kuratórium) minden évben alkotói ösztöndíj
pályázatot hirdet kulturális szakemberek, művészek és tudományos kutatók részére. A lehetőség
hivatásos és amatőr alkotók számára egyaránt nyitva áll. Feltétel a debreceni lakóhely, mivel az
ösztöndíj egyik célja a művészek és szakemberek Debrecenhez való kötődésének erősítése.
Az alkotói ösztöndíjak mellett a Kuratórium „Debrecen Kultúrájáért” elismerő díjat is
adományozott Debrecen város kulturális életében kiemelkedő szerepet játszó személyiségek, illetve
művészeti csoportok, egyesületek számára.
A Kuratórium tájékoztatása alapján a díjkiosztó ünnepséget a Régi Városháza belső udvarán
rendezték meg.
Az Önkormányzat 2021-ben 3.400.000,-Ft támogatást nyújtott az Alapítvány részére.
Az Alapítvány felügyelőbizottságának jelentése az előterjesztés 1. mellékletét képezi.
II.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlésével közösen kiemelkedően közhasznú közalapítványt hozott létre a
Munkácsy Mihály által alkotott – „Ecce Homo”, „Golgota” és „Krisztus Pilátus előtt” című
képekből álló – Trilógia folyamatos, együttes debreceni bemutatásának biztosítására. „A
Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) célja a képek állagának
megóvása, az elhelyezésük és bemutatásuk biztosításában való közreműködés. A Közalapítvány
Kuratóriuma a lehetőségéhez és szakmai kompetenciájához mérten segíti a Déri Múzeum munkáját,
valamint támogatja a modernkori művészet irányzatainak bemutatását célzó kiállítások szervezését.
A Közalapítvány 2021-ben nem részesült önkormányzati támogatásban.
A Közalapítvány Független Könyvvizsgálói jelentése az előterjesztés 2. mellékletét, a
felügyelőbizottság jelentése az előterjesztés 3. mellékletét képezi.
III.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 190/2005. (VI. 30.) Kh.
határozatával 3.000.000,-Ft induló vagyonnal létrehozta a Debrecen Határok Nélkül
Közalapítványt (a továbbiakban: Közalapítvány).
A Közalapítvány céljai között szerepel Debrecen város lakossága és a Kárpát-medence különböző
államaiban élő magyarság iskolai, kulturális és tudományos kapcsolatrendszerének bővítése, a
személyes, illetve csoportos ismeret- és tapasztalatszerzés lehetőségeinek javítása. A Közalapítvány
fontosnak tartja a történelmi, kulturális értékek, művészeti alkotások, hagyományok
megismertetését, ápolását. A határon túli partnereikre a nemzet részeként tekintenek, és ezért
szeretnék megismertetni velük Debrecen kulturális, történelmi emlékeit. Ezzel párhuzamosan
szeretnék azt is, hogy az anyaországi fiatalok megismerjék az erdélyi értékeket.

A Közalapítvány 2021-ben nem részesült önkormányzati támogatásban.
A Közalapítvány Független Könyvvizsgálói jelentése az előterjesztés 4. mellékletét, a
felügyelőbizottság jelentése az előterjesztés 5. mellékletét képezi.
IV.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 99/2002. (V. 16) Kh. határozatával
2.000.000,-Ft induló vagyonnal létrehozta az „Őrváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX.
századi Történelmében” Közalapítványt (a továbbiakban: Közalapítvány).
A Közalapítvány azzal a szándékkal jött létre, hogy gondoskodjon Debrecen politikai és társadalmi
tényeinek kutatásáról és elemzéséről, különös tekintettel az 1917-től napjainkig terjedő időszakra,
a diktatúrák történetére és a debreceni viszonyokra. A Közalapítvány célja és küldetése, hogy
támogassa és a köznevelés és közművelődés számára elérhetővé tegye a korszakra vonatkozó
történelmi kutatásokat és a debreceni szellemi műhelyek és polgárok közreműködésével minél
szélesebb körben megismertesse azokat.
A Közalapítvány szakértői közreműködésével az alábbiak valósultak meg:
1./ „Debrecen térben és időben” – a város digitális térképei munkanevű térinformatikai
keretrendszer kialakítása az alábbiak szerint:
 Két történeti időszak digitális alaptérképének előállítása a megbízó által biztosított raszter
állományok transzformálásával, raszteres editálásával (szelvénykeret levágás) és
digitalizálásával az 1958., az 1999. és a 2000. évről.
 A különböző időmetszetek digitalizált részletes alaptérképeinek összehasonlító bemutatása
webes alkalmazással (az egyes alaptérképekhez kapcsolható adatbázisok üres adattábláinak
megnyitása és lekérdezhetőségének biztosítása, egyedi tematikus térképek generálásának és
lekérdezhetőségének biztosítása egy mintapélda bemutatásával, a keretrendszer angol nyelvű
változatának kialakítása).
2./ A Debreceni Köztemetőben nyugvó dísz-, közéleti- és nevezetes személyek védett sírjainak
térinformatikai adatbázisának létrehozása az alábbiak szerint:
 A térinformatikai adatbázis kialakítása, szakmai ellenőrzése. Ortofotó készítése a temetőről. A
kiemelt parcellákban nyugvók síremlékeinek feltöltése a síremlékekről készített digitális
képekkel kiegészítve.
 A temető területén szórványban nyugvó hírességek síremlékeinek feltöltése a síremlékekről
készített digitális képekkel kiegészítve. Az adatbázis webes térinformatikai (GIS) rendszerben
való publikálása (magyar és angol nyelvű) közéleti interaktív sírkereső mobil applikáció
kifejlesztése (magyar és angol nyelvű).
Az Önkormányzat a 2021-ben 10.000.000,-Ft összegű támogatást biztosított a Közalapítvány
részére, amelyet általános működési költségekre, valamint az Alapító Okiratban megjelölt
feladatkörben, vagy azok érdekében végzett tevékenységek (különös tekintettel a Cívis GIStory
projekt) költségeinek finanszírozására használt fel. A Közalapítvány hozzájárult továbbá a
Debrecen múltja térben és időben (Cívis GIStory) projekt angol nyelvű fordításához.
A Közalapítvány Független Könyvvizsgálói jelentése az előterjesztés 6. mellékletét, a
felügyelőbizottság jelentése az előterjesztés 7. mellékletét képezi.

V.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 306/1995. (XII. 18.) Kh.
határozatával létrehozta a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítványt (a továbbiakban:
Közalapítvány).
A közalapítvány céljának megvalósítása érdekében – többek között – ösztöndíjban részesít
tehetséges debreceni fiatalokat, diákokat, elősegítve a köznevelésben résztvevő fiatalok
esélyegyenlőségének megteremtését.
A Közalapítvány 2021-ben pályázati felhívást tett közzé olyan tehetséges, 14-19 év közötti
debreceni fiatalok részére, akik a tudomány, a művészet, a technika, az oktatás, a sport vagy egyéb
területen komoly teljesítményt értek el. Az ösztöndíjak átadására 2022-ben került sor.
A Közalapítvány 2021-ben nem részesült támogatásban, azonban felhasználhatta a 2020-ban kapott
2.000.000,-Ft összegű önkormányzati támogatást.
A Közalapítvány Független Könyvvizsgálói jelentése az előterjesztés 8. mellékletét, a
felügyelőbizottság jelentése az előterjesztés 9. mellékletét képezi.
VI.
Magyarország Kormánya az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius
katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében
veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm.
rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki 2022. május 25. napjával.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat tv.) 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről,
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A Korm. rendelet 4. §-a értelmében a Kat tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat
elfogadni szíveskedjen.

I.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése és a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. §-a és 4. §-a alapján
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXV. törvény 28. § (1) bekezdése
és 29. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel az 26/2021. (VI. 24.) határozat 2./ pontjára
1./ elfogadja a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriumának az Alapítvány 2021. évi
működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy az Alapítvány 2022. évi működéséről szóló
beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2023. június 30.
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2022. június 16.

Szentei Tamás
osztályvezető

II.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése és a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. §-a és 4. §-a alapján
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e)
pontja és (3a) bekezdése, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény 28. § (1) bekezdése és 29. § (3)
bekezdése alapján, figyelemmel az 27/2021. (VI. 24.) határozat 2./ pontjára
1./ elfogadja „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány Kuratóriumának a Közalapítvány 2021. évi
működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közalapítvány 2022. évi működéséről szóló
beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2023. június 30.
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2022. június 16.

Szentei Tamás
osztályvezető

III.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése és a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. §-a és 4. §-a alapján
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e)
pontja és (3a) bekezdése, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény 28. § (1) bekezdése és 29. § (3)
bekezdése alapján, figyelemmel az 28/2021. (VI. 24.) határozat 2./ pontjára
1./ elfogadja a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány Kuratóriumának a Közalapítvány 2021. évi
működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közalapítvány 2022. évi működéséről szóló
beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2023. június 30.
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2022. június 16.

Szentei Tamás
osztályvezető

IV.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése és a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. §-a és 4. §-a alapján
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e)
pontja és (3a) bekezdése, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény 28. § (1) bekezdése és 29. § (3)
bekezdése alapján, figyelemmel az 29/2021. (VI. 24.) határozat 2./ pontjára
1./ elfogadja az „Őrváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. Századi Történelmében”
Közalapítvány Kuratóriumának a Közalapítvány 2021. évi működéséről szóló beszámolóját és
közhasznúsági mellékletét a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közalapítvány 2022. évi működéséről szóló
beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2023. június 30.
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2022. június 16.

Szentei Tamás
osztályvezető

V.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése és a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. §-a és 4. §-a alapján
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e)
pontja és (3a) bekezdése, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény 28. § (1) bekezdése és 29. § (3)
bekezdése alapján, figyelemmel az 30/2021. (VI. 24.) határozat 2./ pontjára
1./ elfogadja a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriumának a Közalapítvány
2021. évi működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közalapítvány 2022. évi működéséről szóló
beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2023. június 30.
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2022. június 16.

Szentei Tamás
osztályvezető

