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Tisztelt Közgyűlés!
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése 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 Munkácsytrilógiáért” Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) célja a képek állagának megóvása,
valamint az elhelyezésük és bemutatásuk biztosításában való közreműködés.
A Közalapítvány vonatkozásában az alapítói jogok gyakorlója 2014. február 10. napjával teljes
egészében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata lett.
A Déri Múzeum Munkácsy termében a fényjátékkal kísért tárlatvezetést az első félévben az előző
évekhez hasonlóan számos látogató tekintette meg. 2014. január 21-én a Magyar Kultúra Napján a
Debrecen Kultúrájáért Alapítvány díjkiosztó ünnepségére is itt került sor.
A Krisztus Pilátus előtt festmény elszállításának napján 2014. július 14-én a Déri Múzeum
munkatársa és a kuratórium előző elnöke sajtónyilatkozat keretében számolt be a festmény eddigi
történetéről és későbbi megvásárlásának lehetőségéről.
A Közalapítvány folyamatosan nyomon követi a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota című művek
tulajdonjogi tárgyalásainak alakulását, így tette ezt 2014-ben is.
A Közgyűlés 264/2014. (XI. 27.) határozatával megválasztotta a 2014. november 28. napjával a
Közalapítvány
Kuratóriuma elnökévé:
Kuratóriuma tagjaivá:

Somogyi Bélát
Dr. Papp Lászlót,
Kósa Lajost,
Halász Jánost,
Pajna Zoltánt,
Bulcsu Lászlót,
Dr. Abádi Nagy Zoltánt,
Dr. Szentkirályi Miklós Bélát.

Felügyelő Bizottsága elnökévé:
Felügyelő Bizottsága tagjaivá:

Dr. Vitányi Istvánt
Szentei Tamást
Dr. Aradi Csabát.

Alapító okiratában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.),
valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról és a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) vonatkozó
jogszabályhelyei átvezetésre kerültek a Törvényszéknél.
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
kuratóriuma köteles az alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait
nyilvánosságra hozni. Ugyanezen jogszabály 1. § (3a) bekezdése kimondja, hogy közalapítvány
esetén a Civil törvény civil szervezetekre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell.

Ennek megfelelően a Közalapítvány a Civil törvény 28. § (1) bekezdése és 29. § (3) bekezdése
alapján elkészítette a 2014. évi működéséről szóló beszámolóját és a civil szervezetek
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30)
Korm. rendelet 12. §-ában foglaltak szerinti közhasznúsági mellékletét (határozati javaslat
mellékletei), melyet a Kuratórium elfogadott.
Fentiek alapján a Felügyelő Bizottság megállapította (előterjesztés melléklete), hogy a
Közalapítvány az alapító okiratban foglaltak szerint működik.
A kuratóriumi ülésen sor került a Független Könyvvizsgálói Jelentés ismertetésére is (előterjesztés
melléklete).
A dokumentumok benyújtása 2015. május 31-ig megtörtént.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e)
pontja, a 2011. évi CLXXV. törvény 28. § (1) bekezdése és 29. § (3) bekezdése alapján, alapján,
figyelemmel a 2006. évi LXV. törvény 1. § (3a) bekezdésére, valamint a 165/2014. (VII.10.)
határozatra
1./ elfogadja a „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány Kuratóriumának a Közalapítvány 2014.
évi működéséről szóló beszámolóját az 1. melléklet és közhasznúsági mellékletét a 2. melléklet
szerint.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a közalapítvány 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 15.

Szentei Tamás
osztályvezető

