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Tisztelt Közgyűlés!
A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) Debrecen város kulturális
életének mecenatúráját felvállaló szándékkal jött létre, 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 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 Debreceni
Közlekedési Vállalat Zrt., a Debreceni Vízmű Zrt. és az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
A Kuratórium az induló vagyon mindenkori megtartása mellett a vagyon kamatait, valamint az
adományokat teljes mértékben felhasználhatja az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében.
Az alapító okiratban foglaltak értelmében, a Kuratórium évente tájékoztatja az alapítókat a végzett
tevékenységéről, és az évenkénti közhasznúsági melléklet elkészítéséről.
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. 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 adományoz
Debrecen város kulturális életében kiemelkedő szerepet játszó személyiségek, illetve művészeti
csoportok, egyesületek számára.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014. évben 900.000 forint támogatást nyújtott az
Alapítvány részére.
Az Alapítvány Kuratóriumának tájékoztatása alapján a díjkiosztó ünnepségre a Magyar Kultúra
Napján került sor a Déri Múzeum Munkácsy termében 2014. január 21-én. Az Alapítvány
Kuratóriuma a mellékletben foglaltak szerint 3 fő részére Debrecen Kultúrájáért díjat, 7 fő részére
Alkotói ösztöndíjat osztott ki, összesen: 1.466.800 Ft összegben (előterjesztés melléklete).
A Közgyűlés a 263/2014.(XI.27.) határozatával 2014. november 28. napjával megválasztotta az
Alapítvány
Kuratóriuma elnökévé:
Kuratóriuma tagjaivá:

Dr. Duffek Mihályt
Dr. Fekete Károlyt,
Felföldi Lászlót,
Dr. Bartha Eleket,
Komolay Szabolcsot,
Sulyok Gézát,
Dr. Imre Lászlót,
Dánielfy Zsoltot,
Dr. Csiha Tündét.

Felügyelő Bizottsága tagjaivá:

Dr. Gellén Józsefet,
Forisek Pétert,
Juhász Györgyöt.

Az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról és a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) előírásainak megfelelően - a közhasznú jogállás
megőrzése érdekében - az Alapítvány a közhasznúsági nyilvántartásba vételét a jogszabályban előírt
határidőn belül kezdeményezte. A Debreceni Törvényszék az Apk. 60128/1991/37. számú
végzésével megállapította az Alapítvány közhasznú jogállásának folyamatosságát.
Az Ectv. 28. és 29. §-ai alapján a civil szervezeteknek a működésükről, vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetükről beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet kell készíteni.
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 Alapítvány elkészítette a 2014. évi működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági
mellékletét (határozati javaslat melléklete), melyet a Kuratórium elfogadott.
Fentiek alapján a Felügyelő Bizottság megállapította (előterjesztés melléklete), hogy az Alapítvány
az alapító okiratban foglaltak szerint működik.
Az Ectv. 30. §-a értelmében az Alapítványnak a beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, a
független könyvvizsgálói jelentéssel együtt az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik
hónap utolsó napjáig letétbe kell helyeznie és közzé kell tennie a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben
foglaltak szerint az Országos Bírósági Hivatalnál.
A fentiek értelmében a dokumentumok benyújtása 2015. május 31-ig megtörtént.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
HAT Á R O ZAT I JAVAS LAT
A Közgyűlés
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXV. törvény 28. § (1) bekezdése
és a 29. § (3) bekezdése, valamint a 46. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 142/2014. (VI.26.)
határozatban foglaltakra
1./ elfogadja a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriumának az Alapítvány 2014. évi
működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy az alapítvány 2015. évi működéséről szóló
beszámolót terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2015. június 01.
Szentei Tamás
osztályvezető

