VI. Határozati javaslat 1. melléklete

Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Alapító a Tehetséges Debreceni Fiatalokért
Közalapítvány Alapító Okiratának a bevezető részét, a 9.b)pont harmadik bekezdését és a 12. pont
3,4, bekezdését a ……/2018. (VI.28.) határozata alapján az alábbiak szerint módosítja és fogadja el:
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermek- és ifjúsági feladatokról való folyamatos
gondoskodás biztosítása céljából Közalapítványt hozott létre, mely Közalapítvány Alapító Okiratát Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a ……./2018. (VI. 28.) határozatával elfogadott
módosításoknak megfelelően egységes szerkezetbe foglalva – megfelelve a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény előírásainak - az alábbiakban határozza meg:
9. A közalapítvány szervezete és működése:
b)…
A Kuratórium tagjai:
Pappné Gyulai Katalin, a Kuratórium elnöke (lakcím)
Dankó András (lakcím)
Kiss Norbert (lakcím)
Balogh Gyula (lakcím)
Bánki András (lakcím)
Királyné Pete Edina (lakcím)
Fodor Levente (lakcím)
Papp Viktor (lakcím)
dr. Barcsa Lajos (lakcím)
Tirpák Zsolt (lakcím)
12….
Az Alapító Okiratot az Alapító Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ……../2018.
(VI. 28.) határozata alapján írja alá.
A közalapítvány Alapítója megbízza a Dr. Nyéki Ügyvédi Irodát (4029 Debrecen, Malomköz u. 12/A.fszt.2.,
ügyintéző: Dr. Nyéki Emese ügyvéd, KASZ: 36066365) 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. Dr. Nyéki Ügyvédi
Iroda képviseletében Nyéki Emese ügyvéd a megbízást és a meghatalmazást jelen okirat aláírásával
kifejezetten elfogadja.”
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A jelen okiratot aláíró Alapító kijelenti, hogy jelen okiratban foglalt valamennyi rendelkezés akaratával
mindenben megegyezik, s e tényt aláírásával igazolja.
Debrecen, 2018. június 28.

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Alapító
képviseletében
Dr. Papp László
polgármester

Záradék: Az Alapító Okiratot módosító okiratot Debrecen Megyei jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése a ……./2018.(VI.28.) határozatával fogadta el.

Készítettem és ellenjegyzem:
Debrecen, 2018. június 28.

Dr.Nyéki Emese
ügyvéd
KASZ: 36066365
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VI. Határozati javaslat 2. melléklete

Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány
A LA P Í T Ó O K I R AT
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermek- és ifjúsági feladatokról való folyamatos
gondoskodás biztosítása céljából Közalapítványt hozott létre, mely Közalapítvány Alapító Okiratát Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a ……./2018. (VI. 28.) határozatával elfogadott
módosításoknak megfelelően egységes szerkezetbe foglalva – megfelelve a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény előírásainak - az alábbiakban határozza meg:
1. A közalapítvány neve:
Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány (továbbiakban: közalapítvány)
2. A közalapítvány székhelye:
4024 Debrecen, Piac u. 20.
3. Az alapító szerv:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseli: Dr. Papp László polgármester
Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
4. A közalapítvány célja:
A közalapítvány céljaként meghatározott feladatok ellátása az alábbi jogszabályi rendelkezésen alapul:
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének
7. pontja alapján helyi önkormányzati feladat különösen: kulturális szolgáltatás, a helyi
közművelődési tevékenység támogatása, a 15. pontja alapján: sport, ifjúsági ügyek.
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1)
bekezdése szerint a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1. § (1) bekezdése alapján kiemelt cél a
tehetséggondozás.
A Közalapítvány tevékenységei:
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet
A közalapítvány céljának megvalósítása érdekében:
- ösztöndíjban részesít tehetséges debreceni fiatalokat, diákokat,
- elősegíti a közoktatásban résztvevő fiatalok esélyegyenlőségének megteremtését,
- támogatást nyújt debreceni diákszervezetek, ifjúsági közösségek részére,
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-

az ifjúság érdekében végzett helyi kutatásokat támogat,
ifjúsági intézményt tarthat fenn.

5. A Közalapítványi célra rendelt vagyon:
A Közalapítvány induló vagyona 9.000.000.-Ft, azaz kilencmillió forint, mely összeget az Alapító az
alapítással egyidejűleg a közalapítvány számlájára történő átutalással bocsátott a közalapítvány
rendelkezésére.
A Közalapítvány vagyona az ügyvezető szerv gazdálkodásának eredményével változik.
A későbbiekben a közalapítvány vagyonrészévé válhat a közalapítványhoz csatlakozók feltétel nélkül, vagy
feltételhez kötött pénzbeli és dologi adományai.
6. A Közalapítványhoz való csatlakozás:
A Közalapítvány nyitott, a Közalapítványhoz csatlakozhat bármely magyarországi és külföldi természetes
vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, ha a Közalapítvány céljával,
működésével egyetért és azt elfogadja. A csatlakozó Alapítói jogok gyakorlására nem válik jogosulttá.
7. A Közalapítvány gazdálkodása:
A közalapítvány vagyonának felhasználásáról a Kuratórium dönt a jelen Alapító Okiratban foglalt szabályok
szerint. A Kuratórium az induló vagyon mindenkori megtartása mellett a vagyon kamatait, valamint az
adományokat teljes mértékben felhasználhatja a közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében.
A közalapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatást is
elfogadhat, elfogadásáról a Kuratórium dönt. A közalapítvány részére juttatott nem készpénz adományokat
könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni, figyelemmel a számviteli
előírásokra.
A közalapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási
tevékenység végzésére jogosult.
Az Alapító és a csatlakozó a közalapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti
vissza.
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a Közalapítványi célokban megfogalmazott
tevékenységekre használja fel.
8. A közalapítvány politikamentes, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat, szervezete
pártoktól független, azoktól támogatást nem kér és nem fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt,
országgyűlési, helyi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.
9. A közalapítvány szervezete és működése:
a.) A közalapítvány ügyvezető szerve és vagyonának kezelője a 10 fős Kuratórium.
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A Kuratórium működése során:
-

gazdálkodik a közalapítvány vagyonával,
pályázat útján támogatást nyújt, díjakat, ösztöndíjakat ad,
céljának megvalósítása érdekében együttműködik ifjúsági, vagy ifjúságért tevékenykedő
közösségekkel, szervezetekkel, intézményekkel, magánszemélyekkel,
információkat gyűjt, adatokat tart nyilván és szolgáltat,
ifjúsági intézményt tarthat fenn.

b.) A Kuratórium tagjait, valamint a Kuratórium elnökét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése választja az Önkormányzat új közgyűlésének alakuló ülését követő első üléséig terjedő
időtartamra.
A közalapítvány törvényes képviseletét a vezető tisztségviselő látja el. A Kuratórium elnöke és tagjai vezető
tisztségviselők. A vezető tisztségviselő a képviseleti jogát önállóan gyakorolja.
A Kuratórium tagjai:
Pappné Gyulai Katalin, a Kuratórium elnöke (lakcím)
Dankó András (lakcím)
Kiss Norbert (lakcím)
Balogh Gyula (lakcím)
Bánki András (lakcím)
Királyné Pete Edina (lakcím)
Fodor Levente (lakcím)
Papp Viktor (lakcím)
dr. Barcsa Lajos (lakcím)
Tirpák Zsolt (lakcím)
A Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták.
A Kuratóriumi tag ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
A közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium tagja. Az
Alapító döntéshozó szerveként eljáró Közgyűlés tagjai és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a
Kuratóriumban.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem
lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól
jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi
személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem
lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Nem lehet vezető
tisztségviselő, aki a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.
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A Kuratórium elnöke és tagjai megbízásuk előtt nyilatkozatot tesznek az összeférhetetlenség tekintetében.
c.) A közalapítvány bankszámlája felett rendelkezni két kuratóriumi tag együttesen jogosult akként, hogy az
egyik aláíró kötelezően a Kuratórium elnöke.
d.) A Kuratórium döntési jogkörét ülésein gyakorolja. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium
szükség szerint ülésezik, de évente legalább egyszer köteles ülést tartani.
Bármely Kuratóriumi tag kérheti a Kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen
kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc (8) napon belül
intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Kuratórium elnöke nem tesz eleget, a
Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.
A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén a Kuratórium legalább 6 tagja jelen van.
Határozatképtelenség esetén ülését 30 napon belül változatlan napirenddel ismét össze kell hívni. A
Kuratórium minden tagjának egy-egy szavazata van.
A Kuratórium határozatait, döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza,
2/3-os minősített többségű döntés szükséges azonban a szervezeti és működési szabályzat megállapításához
és módosításához, az éves gazdálkodási terv és a mérleg megállapításához, a Közalapítvány éves
beszámolójának jóváhagyásához, valamint az évenkénti közhasznúsági melléklet elfogadásához, valamint a
Közalapítvány vállalkozási tevékenységéről, annak formáiról, pénzügyi feltételeiről szóló döntés
meghozatalához.
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a közalapítvány terhére másfajta
előnyben részesít,
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a közalapítványnak nem tagja vagy Alapítója,
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A Kuratóriumi ülésre a tagokat meghívó küldésével, a napirend közlésével írásban kell meghívni, igazolható
módon (tértivevényes postai küldemény útján vagy írásbeli elismervénnyel személyes átvétel esetén). A
meghívókat és a döntéshez szükséges előterjesztéseket a Kuratórium tagjainak az ülés megkezdése előtt
legalább 5 munkanappal kézhez kell kapniuk.
A meghívónak tartalmaznia kell:
- a közalapítvány nevét, székhelyét
- az ülés idejének és helyszínének megjelölését,
- az ülés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni
kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
A Kuratórium üléseiről és döntéseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.
DMJV Önkormányzata Alapító
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A jegyzőkönyv tartalmazza a kuratóriumi ülés helyét és idejét, a jelenlévőket, továbbá a Kuratóriumi ülésen
lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és
ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A
jegyzőkönyvet a Kuratórium elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
A Kuratórium az Alapító Okiratban foglaltak megtartása mellett belső szabályzatot készít, melyben
rendelkezik a Kuratóriumi döntések nyilvántartásának vezetéséről, a döntéseknek az érintettekkel való
közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, a közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett
iratokba való betekintés rendjéről, valamint a közalapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele
módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról.
e.) A közalapítvány számlájáról utalványozni az elnök és az egyik kuratóriumi tag együttes aláírásával lehet
az aláírási címpéldánynak megfelelően.
f.) A Kuratórium a közalapítvány működéséről és gazdálkodásáról évente köteles beszámolni az Alapítónak.
A Kuratórium köteles a közalapítvány Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait annak elfogadását követő 60 napon belül a helyi vagy országos sajtó útján
nyilvánosságra hozni.
g.) A Kuratórium működési rendjét maga állapítja meg a szervezeti és működési szabályzatában.
h.) A közalapítvány működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásáról Debrecen Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális Osztálya gondoskodik.
i.) A Kuratórium tagjainak díjazás nem jár.
j.) A kuratóriumi tagság megszűnik:
 a tag halálával,
 lemondással,
 a tag Alapító által történő visszahívásával,
 határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
 megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
 a tag vagy az elnök cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával,
 kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
 a Közalapítvány megszűnésével.
A Kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen
veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.
10. A Kuratórium ellenőrző szerve:
A közalapítvány Kuratóriumának ellenőrzésére az Alapító felügyelő bizottságot hoz létre.
Tagjait az Önkormányzat mindenkori új közgyűlésének alakuló ülését követő első ülése napjáig terjedő
időtartamra választja az Alapító.
A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
DMJV Önkormányzata Alapító
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A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
A felügyelő bizottság tagja a felügyelő bizottság munkájában személyesen köteles részt venni. A felügyelő
bizottság tagjai a Kuratóriumtól függetlenek, a tevékenységük során nem utasíthatóak.
A Felügyelő bizottság tagjai a következők:
Zilinyi Zsombor (lakcím)
Szűcs Sándor (lakcím)
Sebestyén Hunor (lakcím)
Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll
fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a közalapítvány vezető tisztségviselője.
Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, aki a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.
A felügyelő bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult a
Közalapítvány működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni a
közalapítvány Kuratóriumától, illetve munkavállalóitól. A felügyelő bizottsági tag a közalapítvány
könyveibe, számviteli nyilvántartásaiba és irataiba betekinthet, a közalapítvány fizetési számláját, pénztárát,
értékpapír-és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A
Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet.
A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg – amely nem lehet ellentétes az Alapító Okirattal –, és a
szerint működik.
A felügyelő bizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és
ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
A felügyelő bizottság szükség szerint de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Akkor határozatképes, ha
legalább 2 tagja jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
A felügyelő bizottság a tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente beszámol az
Alapítónak.
A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő
teljesítésével a közalapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség
szabályai szerint felelnek a közalapítvánnyal szemben.
A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a Kuratóriumi tagság megszűnésére vonatkozó szabályok
megfelelően alkalmazandók.
11. A közalapítvány megszűnése:
Az alapítvány, mint közalapítvány határozatlan időre alakult.

DMJV Önkormányzata Alapító
Képv: Dr.Papp László polgármester

Dr. Nyéki Emese ügyvéd
KASZ: 36066365
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Az Alapító Okiratban meghatározott célját, feladatát ebben a formában látja el addig, amíg e közfeladat
ellátásának más hatékonyabb formájáról nem rendelkezik az Alapító. A közalapítvány megszűnése esetén
vagyona – a hitelezők kielégítése után – az Alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány
céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
12. A közalapítvány megszűnésére a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény és az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény rendelkezései az irányadóak.
Az Alapító a közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát – annak
átvezetését követően – Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közlönyben teszi közzé.
Az Alapító Okiratot az Alapító Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ……../2018.
(VI. 28.) határozata alapján írja alá.
A közalapítvány Alapítója megbízza a Dr. Nyéki Ügyvédi Irodát (4029 Debrecen, Malomköz u. 12/A.fszt.2.,
ügyintéző: Dr. Nyéki Emese ügyvéd, KASZ: 36066365) 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. Dr. Nyéki Ügyvédi
Iroda képviseletében Nyéki Emese ügyvéd a megbízást és a meghatalmazást jelen okirat aláírásával
kifejezetten elfogadja.
Debrecen, 2018. június 28.

Debrecen
Megyei
Önkormányzata Alapító
képviseletében
Dr. Papp László
polgármester

Jogú

Város

Záradék:
Az Alapító kijelenti, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat
módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű Alapító Okiratban a módosítással érintett
szövegrészek dőlt betűvel kerültek jelölésre.
Debrecen, 2018. június 28.

Debrecen
Megyei
Önkormányzata Alapító
képviseletében
Dr. Papp László
polgármester
Polgármester
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Jogú

Város

Ügyvédi ellenjegyzés, záradék:
Alulírott Dr. Nyéki Emese ügyvéd (KASZ: 36066365) jelen okiratot 2018. június 28. napján ellenjegyzem,
ezzel igazolva azt, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító 2018.
június 28. napján kelt döntésének. Nyilatkozom és tanúsítom, hogy az általam készített okirat a
jogszabályoknak megfelel.
Igazolom, hogy a 2018. június 28. napi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat az
Alapító kinyilvánított akaratának megfelel.
Igazolom továbbá, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat –
módosítások alapján hatályos tartalmának.
Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat bevezető része valamint a 9.b) pont harmadik
bekezdésének és a 12. pont 3,4 bekezdésének változása adott okot.
Az Alapító az Alapító Okiratot előttem 2018. június 28. napján saját kezűleg írta alá.
Debrecen, 2018. június 28.

Dr. Nyéki Emese
ügyvéd
KASZ: 36066365

(Az Alapító Okiratban foglalt módosítások dőlt betűvel jelezve)
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