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Tisztelt Közgyűlés!
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel (Korm. rendelet) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. március
11. napján 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő
rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a jogi
személy vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető testülete, felügyelőbizottsága, audit
bizottsága, valamint jogszabály vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján létrehozott más
testületi szerve üléseit elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást
lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével is megtarthatja, vagy írásbeli egyeztetést
folytathat, és a jogi személy irányításával kapcsolatos döntéseket írásban is meghozhatja. A
fentiek alapján 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 és felügyelőbizottsága email útján folytatott egyeztetést és írásban
hozott határozatot a szükséges döntésekről.
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 § (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 2019. évi működéséről szóló beszámolóit (mérleg, eredménykimutatás) és
közhasznúsági mellékleteit, melyeket a Kuratóriumok elfogadtak.
Fentiek alapján a felügyelőbizottságok megállapították hogy az Alapítvány, valamint a
Közalapítványok az alapító okiratukban foglaltak szerint működnek.
A Közalapítványok esetén a független könyvvizsgálói jelentések tudomásulvétele is
megtörtént.
Az Ectv. 30. §-a értelmében az alapítványnak és 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
2020. 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 Önkormányzat a 2019. évben 3.000.000,-Ft támogatást nyújtott az Alapítvány részére.
Az Alapítvány Kuratóriuma minden év decemberében alkotói ösztöndíj pályázatot hirdet
kulturális szakemberek, művészek és tudományos kutatók részére. A lehetőség hivatásos és
amatőr alkotók számára egyaránt nyitva áll, a pályázat feltétele 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
adományoz Debrecen város kulturális életében kiemelkedő szerepet játszó személyiségek,
illetve művészeti csoportok, egyesületek számára.
Az Alapítvány Kuratóriuma - az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint - 3 fő részére
Debrecen Kultúrájáért Díjat, 5 fő részére pedig alkotói ösztöndíjat adományozott. Az
Alapítvány Kuratóriumának tájékoztatása alapján a díjkiosztó ünnepséget a Déri Múzeum
Munkácsy termében rendezték meg, melyet követően a díjazottak részt vehettek a Kölcsey
Központ Nagytermében megrendezésre került komolyzenei koncerten.
A Közgyűlés a 210/2019. (XI. 07.) határozatával visszahívta a kuratórium tagjait, megköszönve
munkájukat és erre tekintettel 2019. november 8. napjával a kuratórium elnökévé választotta
Dr. Duffek Mihályt, valamint kuratórium taggá Tamus Istvánt, Lukács Lászlót, Dr. Szirák
Pétert, Dr. Fazakas Gergely Tamást, Láposi Teréz Izabellát, Dánielfy Zsoltot és Dósa Valériát.
Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés az Alapítvány felügyelőbizottság tagjait az Önkormányzat
új közgyűlésének alakuló ülését követő első üléséig terjedő időtartamra választotta meg, új
felügyelőbizottsági tagok megválasztására is sor került. A Közgyűlés 2019. november 8.
napjával az Alapítvány felügyelőbizottsága tagjának választotta Dr. Gellén Józsefet, Dr.
Kovács Béla Lórántot és Badár Gyöngyit.
Az Alapítvány felügyelőbizottságának jelentése az előterjesztés 2. 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, valamint az elhelyezésük és bemutatásuk biztosításában való
közreműködés.
A Közalapítvány 2019-ben nem részesült önkormányzati támogatásban, vagyona gyarapítására
az alapító által rendelkezésre bocsátott alaptőke kamatai szolgáltak.
2019. januárjában a Kormány megvásárolta Munkácsy Mihály Golgota című festményét, így
most már a Munkácsy-trilógia mindhárom festménye – a Krisztus Pilátus előtt, az Ecce Homo
és a Golgota – a Magyar Állam tulajdonában van, a műalkotások pedig hosszú távon is a Déri
Múzeumban tekinthetőek meg. A Közalapítvány lehetőségéhez és szakmai kompetenciájához
mérten segíti a Déri Múzeum munkáját.
Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés a Közalapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjait
az Önkormányzat új közgyűlésének alakuló ülését követő első üléséig terjedő időtartamra
választotta meg, új kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok megválasztására került sor.
A Közgyűlés a 206/2019. (XI. 07.) határozatával 2019. november 8. napjával a kuratórium
elnökévé választotta Somogyi Bélát, valamint kuratórium taggá Dr. Papp Lászlót, Kósa Lajost,
Halász Jánost, Pajna Zoltánt, Bulcsu Lászlót, Dr. Nagy Zoltánt, továbbá a 266/2019. (XII. 12.)
határozatával 2019. december 13. napjával Fodor Éva Irént.
A Közgyűlés 2019. november 8. napjával a Közalapítvány felügyelőbizottsága tagjának
választotta: Szentei Tamást, Dr. Aradi Csabát, továbbá 2019. december 13. napjával a bizottság
elnökévé Dr. Mazsu Jánost.
A Közalapítvány Független Könyvvizsgálói jelentése az előterjesztés 3. mellékletét-, a
Közalapítvány felügyelőbizottsági jelentése a 4. 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 2019-ban nem részesült önkormányzati támogatásban, vagyona gyarapítására
az alapító által rendelkezésre bocsátott alaptőke kamatai szolgálnak.

A Kápolnásfalu területén fekvő - a Közalapítvány használatában lévő - földterület értékesítése
folyamatban van, tekintettel arra, hogy a Közalapítvány részére nem áll rendelkezésre a
szükséges pénzforrás az ingatlanon történő építkezéshez.
Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés a Közalapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjait
az Önkormányzat új közgyűlésének alakuló ülését követő első üléséig terjedő időtartamra
választotta meg, új kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok megválasztására került sor.
A Közgyűlés a 207/2019. (XI. 07.) határozataival 2019. november 8. napjával a kuratórium
elnökévé választotta Becsky Tibort, valamint kuratórium taggá Dr. Gáborjáni Szabó Botondot,
Puskás Tibort, Somogyi Bélát, Dr. Mazsu Jánost, Dr. Sásdi Andrást és Komolay Szabolcsot.
A Közgyűlés 2019. november 8. napjával a Közalapítvány felügyelőbizottsága tagjának
választotta: Gabrielisz Lászlót, Jantyik Zsolt Istvánt, továbbá a 266/2019. (XII. 12.)
határozatával 2019. december 13. napjával Fülep Olivér Józsefet.
A Közalapítvány független könyvvizsgálói jelentése az előterjesztés 5. mellékletét-, a
Közalapítvány felügyelőbizottsági jelentése a 6. 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 alábbi feladatok valósultak meg:
A Debreceni Militárium Adatbázis és Információs Fejlesztése 2019-hez kapcsolódóan az
Orosz Hadifogoly Temető 2.0 verzió keretében a térinformatikai szoftver továbbfejlesztése,
melynek kapcsán alkalmassá vált a rendszer az idegen nyelvű nevek kezelésére új adattáblák
kialakításával. Elkészült a http://debrecenimilitarium.erda.hu weblap, amely a temető külön
weblapjához illeszkedik, így a hadifogolytemető weblapja a http://hadifogoly.erda.hu címen
közvetlenül is elérhető, és oda-vissza képes kapcsolódni az erda-s weblaphoz mindhárom
(magyar, orosz, angol) nyelven. Elkészült a hadifogoly központi emlékmű 3D vizualizációja,
továbbá a keresés az idegen nyelvű nevekre is kiterjesztésre került.
A Debreceni Militárium Adatbázis és Információs Fejlesztése 2019-hez kapcsolódóan a
Debreceni Izraelita Temető Hadisírjai keretében a térinformatikai keretszoftver fejlesztése,
melynek kapcsán alkalmassá vált a rendszer az idegen nyelvű nevek kezelésére új adattáblák
kialakításával. Elkészült a http://debrecenimilitarium.erda.hu weblap, amely a temető külön
weblapjához illeszkedik, így az Izraelita temető hadisírok weblapja a http://dzsth.erda.hu címen

közvetlenül is elérhető, és oda-vissza képes kapcsolódni az ERDA-s weblaphoz mindhárom
(magyar, héber, angol) nyelven. Megvalósult az adatfeltöltés és az elkészített terepi felbontású
ortofotó alapján a temető digitális térképe és a virtuális temetőséta funkció elkészítése.
Elkészült a kereső program (név, évszám, sírszám, koordináta), valamint annak egyedi és/vagy
csoportos adatlap nyomtatási lehetősége.
A Debreceni Militárium Adatbázis és Információs Fejlesztése 2019-hez kapcsolódóan a
Debreceni Köztemető Hadisírjai 1.0 verzió keretében a keretszoftver kifejlesztése, melynek
keretében megnyílt és alkalmassá vált a rendszer az idegen nyelvű nevek kezelésére, valamint
a különböző forrásokból származó input adatok fogadására. Emellett adatbevitel, kiegészítő
adatok, korrekció, dokumentumok bevitele, adatfeltöltés valósult meg. Ortofotó készítésével a
virtuális temetőséta funkció kialakítására is sor került. Elkészült a kereső program (név,
évszám, sírszám, koordináta), valamint annak egyedi és/vagy csoportos adatlap nyomtatási
lehetősége.
A köztemetői hadisírok lapja a már elkészített http://debrecenimilitarium.erda.hu weblaphoz 4
nyelven illeszkedik. A köztemetői hadisírok weblap a http://dkth.erda.hu címen közvetlenül is
elérhető, és oda-vissza képes kapcsolódni az ERDA-s weblaphoz magyar, német, angol és orosz
nyelven.
Az Önkormányzat a 2019. évben 9.508.300,-Ft összegű támogatást biztosított a Közalapítvány
részére, amelyet az Alapító Okiratában meghatározott céljai elérése érdekében a fentiekben
részletezett feladatok ellátására, a működési (egyedi szoftverfejlesztés, programozás), valamint
könyvelési, könyvvizsgálói költségeinek fedezésére használt fel. Hozzájárult továbbá a
"Debrecen helytörténeti irodalma" című bibliográfiai adatbázis 2015. évi anyagának
kiegészítéséhez, adatfeldolgozásához.
Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés a Közalapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjait
az Önkormányzat új közgyűlésének alakuló ülését követő első üléséig terjedő időtartamra
választotta meg, új kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok megválasztására került sor.
A Közgyűlés a 208/2019. (XI. 07.) határozataival 2019. november 8. napjával a kuratórium
elnökévé választotta Dr. Mazsu Jánost, valamint kuratórium taggá Gábor Istvánt, Dr. Bartha
Eleket, Csákvári Sándort, Dr. Gáborjáni Szabó Botondot, Komolay Szabolcsot, Papp Józsefet
és Szendiné Dr. Orvos Erzsébetet.
A Közgyűlés 2019. november 8. napjával a Közalapítvány felügyelőbizottsága elnökévé
választotta: Becsky Tibort, valamint tagjává Hancsovszki Zsanettet és Dr. Erdey Lászlót.
A Közalapítvány független könyvvizsgálói jelentése az előterjesztés 7. mellékletét-, a
Közalapítvány felügyelőbizottsági jelentése a 8. 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 az elmúlt években ösztöndíjban részesített tehetséges debreceni diákokat,
elősegítve a köznevelésben résztvevő fiatalok esélyegyenlőségének megteremtését.
A Közalapítvány 2019-ben 2.000.000,-Ft önkormányzati támogatásban részesült, amit
táblagépek vásárlására használt fel.
A díjkiosztó ünnepséget a Város Napja alkalmából a Kölcsey Központ Bényi Árpád termében
rendezték meg 2019. április 11-én. A Közalapítvány Kuratóriuma - a 9. mellékletben foglaltak
beszámoló szerint - 11 egyéni ösztöndíjast egy-egy notebookkal, valamint a Hunor és Magor
Hagyományőrző Lovas Közhasznú Egyesület felajánlásaként egy-egy alkalomra szóló
ingyenes lovaglási lehetőséggel jutalmazta összesen 1.936.000 forint értékben.
Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés a Közalapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjait
az Önkormányzat új közgyűlésének alakuló ülését követő első üléséig terjedő időtartamra
választotta meg, új kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok megválasztására került sor.
A Közgyűlés a 209/2019. (XI. 07.) határozataival 2019. november 8. napjával a kuratórium
elnökévé választotta Pappné Gyulai Katalint, valamint kuratórium taggá Bognár István
Ádámot, Kiss Norbertet, Balogh Gyulát, Bánki Andrást, Királyné Pete Edinát, Hetei Józsefet,
Piros Zoltánt, Sánta Jánost és Tirpák Zsoltot.
A Közgyűlés 2019. november 8. napjával a Közalapítvány felügyelőbizottsága tagjának
választotta: Zilinyi Zsombort, Szűcs Sándort és Sebestyén Hunort.
A Közalapítvány független könyvvizsgálói jelentése az előterjesztés 10. mellékletét-, a
Közalapítvány felügyelőbizottsági jelentése a 11. mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

I.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXV. törvény 28. § (1)
bekezdése és 29. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel a 148/2019. (VI. 27.) határozat 2./
pontjára
1./ elfogadja a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriumának az Alapítvány 2019. évi
működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy az Alapítvány 2020. évi működéséről szóló
beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2021. június 30.
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
II.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
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 a 149/2019. (VI. 27.) határozat 2./ pontjára
1./ elfogadja „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány Kuratóriumának a Közalapítvány 2019.
évi működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közalapítvány 2020. évi működéséről szóló
beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2021. június 30.
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
III.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
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 a 150/2019. (VI. 27.) határozat 2./ pontjára
1./ elfogadja a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány Kuratóriumának a Közalapítvány 2019.
évi működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közalapítvány 2020. évi működéséről szóló
beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2021. június 30.
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
IV.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
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 a 151/2019. (VI. 27.) határozat 2./ pontjára
1./ elfogadja az „Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország XX. Századi Történelmében”
Közalapítvány Kuratóriumának a Közalapítvány 2019. évi működéséről szóló beszámolóját és
közhasznúsági mellékletét a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közalapítvány 2020. évi működéséről szóló
beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2021. június 30.
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
V.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
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 a 152/2019. (VI. 27.) határozat 2./ pontjára
1./ elfogadja a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriumának a
Közalapítvány 2019. évi működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a
melléklet szerint.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közalapítvány 2020. évi működéséről szóló
beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2021. június 30.
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
Az I-V. határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2020. június 10.
Szentei Tamás
osztályvezető

