Határozati javaslat
3. sz. melléklete

„A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány alapító Okiratát módosító okirat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „A Munkácsy-trilógiáért”
közalapítvány 274/2000.(XI.9.) Kh. Határozattal elfogadott Alapító Okiratát a Debreceni
Törvényszék 11.Pk.61.448/200/56. számú végzésére tekintettel az alábbiak szerint módosítja:
Az I. Általános rendelkezések 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
1.A közalapítvány nyílt, ahhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi természetes és jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban:
csatlakozó), amely, illetve aki a közalapítvány céljával egyetért, és a közalapítvány Alapító
Okiratában foglaltakat elfogadja, a célok megvalósulásához vagyoni eszközzel hozzájárul, és
csatlakozási szándékát a közalapítvány kuratóriuma részére írásban bejelenti. A csatlakozó
nem válik jogosulttá Alapítói jogok gyakorlására.
A II. A közalapítvány vagyona és gazdálkodása 17. pontját az alábbiakkal
egészíti ki:
A közalapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására. A közalapítvány az
alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére
jogosult. A közalapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem
létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.
A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi
befolyással (Polgári Törvénykönyv 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja
meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet
további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem
szerezhet.
A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető,
a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki.
A IV. Záró rendelkezések 47. pontját az alábbiakkal egészíti ki:
47. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013.
évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény, az 1992. évi XXXVIII.
Törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. Tv. rendelkezései
irányadók.
Debrecen, 2016…………….
……………………………………..
Alapítói jogok gyakorlójának képviseletében
Dr. Papp László polgármester

Záradék: Az alapító okiratot módosító okiratot Debrecen Megyei jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése a ……../2016.(II.25.) határozatával fogadta el.

