„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 az alábbiak
szerint módosítja:
„6. A Közalapítvány cél szerinti tevékenységének körei:
A közalapítvány célja szerinti besorolása és a besorolás kódja:
Kulturális tevékenység (kód: 1)
b) A közhasznú tevékenységet segítő vállalkozási tevékenységek:
4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4761 Könyv-kiskereskedelem
4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4778 Egyéb mns új áru kiskereskedelme
5811 Könyvkiadás
5819 Egyéb kiadói tevékenység
7490 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Az Alapító Okirat II. 8. pontját az alábbiak szerint módosítja:
8. A közalapítvány vagyonának kezeléséről és felhasználásáról az Alapító Okiratban
meghatározottak szerint a kuratórium dönt. A Közalapítvány támogatást nyújthat egyéni
kérelmek vagy pályázatok alapján. Vagyonát a közalapítvány céljának megfelelően a trilógia
ápolásához, gondozásához, bemutatásához, presztízsének növeléséhez kapcsolódóan
felhasználhatja. A pályázati feltételeket a kuratórium határozza meg, melyet az Alapító
honlapján tesz közzé. A pályázat odaítéléséről szintén a kuratórium jogosult dönteni.
A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb
összesen egymillió forint összeg erejéig (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat a jelen
Alapító Okiratban foglalt célokra.
Az Alapító Okirat 17. pontjának 5. és 7. bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapítói jog gyakorlója minden tárgyévet követő év június 30. napjáig - a felügyelő
bizottság írásbeli jelentésének birtokában - jóváhagyja a közalapítvány éves beszámolóját és
a közhasznúsági mellékletét. Az Alapítói jog gyakorlója egyszerű szótöbbséggel meghozott
határozatában dönt. A közalapítvány az elfogadott beszámolóját, valamint a közhasznúsági
mellékletét az adott üzleti év mérlegforduló napját követő május 31. napjáig köteles letétbe
helyezni és közzétenni.
A közalapítvány az éves beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet a döntés
meghozatalát, illetve a beszámoló és a melléklet elfogadását követő 60 napon belül a
kuratórium elnöke közzéteszi az Alapító honlapján.

Az Alapító Okirat III. 23. pontját az alábbiakkal egészíti ki:
Nem lehet vezető tisztségviselő akit a közügyek gyakorlásától eltiltottak.
Az Alapító Okirat III. 29. és 30. pontját az alábbiak szerint módosítja:
29. A kuratórium minden tagja egy-egy szavazattal rendelkezik. A kuratórium döntését
általában egyszerű többséggel hozza meg. A határozatképességet minden határozathozatalnál
vizsgálni kell.
30. A kuratórium ülésén jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel határoznak a közhasznúsági
melléklet és a kuratórium szervezeti és működési szabályzatának és ügyrendjének
elfogadásáról.
Az Alapító Okirat III. 42. pontját az alábbiakkal egészíti ki:
Nem lehet a felügyelő bizottság tagja akit a közügyek gyakorlásától eltiltottak.
Az Alapító Okirat IV. 48. pontját az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
48. Az Alapító Okiratot az Alapító és az Alapítói jog gyakorló Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése a ……../2015.(V. 28.) határozata alapján írja alá.
Az Alapítói jog gyakorlója megbízza a Dr. Nyéki Ügyvédi Irodát (ügyintéző: Dr. Nyéki Emese
ügyvéd) az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elkészítésével, ellenjegyzésével,
valamint meghatalmazza arra, hogy az Alapító Okiratban bekövetkezett változás bejegyzése
érdekében a Debreceni Törvényszék előtt teljes jogkörrel eljárjon.”

Debrecen, 2015…………….
P:H.
……………………………………..
Alapítói jogok gyakorlójának képviseletében
Dr. Papp László polgármester

Záradék: Az alapító okiratot módosító okiratot Debrecen Megyei jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése a ……../2015.(V.28.) határozatával fogadta el.

