ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:

Dr. Papp László polgármester

Tárgy:
Debrecen Gasztronómiájáért Alapítvány létrehozása
Iktatószám:

KULT-29221/2015

Ügyintéző:

Dr. Iklódy Georgina Éva

Feladatot jelent:

Dr. Papp László polgármester
Szűcs László
Gazdálkodási Főosztályvezető
Szentei Tamás
Kulturális Osztályvezető
részére

Véleményező bizottságok:

Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Kulturális Bizottság
Közgyűlés

Törvényességi véleményezés ideje:

2015.06.17.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Bákonyiné Dr. Szabó Melitta

Mellékletek:
Debrecen Gasztronómiájáért Alapítvány alapító okirat tervezete

TISZTELT KÖZGYŰLÉS!
I. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a
továbbiakban: Hungarikum tv.) 2. §-a értelmében a nemzeti értékek megóvandó értékek, azok
azonosításában, rendszerezésében, adataik nyilvántartásba vételében és folyamatos
frissítésében, gondozásában a települési önkormányzatok, a megyei önkormányzatok, a
hatáskörrel rendelkező állami szervek, és az általuk felkért szakmai testületek, intézmények,
kutatóhelyek, civil szervezetek, vallási közösségek, valamint a külhoni természetes és jogi
személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, közösségek működhetnek közre.
Ezen rendelkezésre és a Hungarikum tv. 3. §-ára is figyelemmel Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata a 122/2013. (V. 30.) határozatával létrehozta a települési értéktárat Debreceni
Értéktár elnevezéssel, valamint a feladatok ellátására megalakította a Debreceni Értéktár
Bizottságot (a továbbiakban: DÉB).
A DÉB a helyi értékek közé felvette a debreceni páros kolbászt, a debreceni töltött káposztát, a
debreceni mézeskalácsosságot és a debreceni füzéres vásári perecet. A felsorolásból kiemelendő a
„Debreceni Páros Kolbász”, mely azóta már szerepel az agrár- és élelmiszer-gazdaság
kategóriában a Kiemelkedő Nemzeti Értékek listáján.
Jövőbeli célkitűzéseként szerepel a „Debreceni Páros Kolbász” Hungarikummá való
nyilvánításának elérése. Erről a Közgyűlés a 218/2014 (IX.25.) határozatával adott ki támogatói
nyilatkozatot.
II. Ezen folyamatot segítendő, a DÉB arra tett javaslatot, hogy kerüljön létrehozásra a Debrecen
Gasztronómiájáért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány), amely felkarolná, segítené a debreceni
gasztronómiai értékek; kiemelve a „debreceni páros” útját, népszerűsítését, méltó kulturálisgazdasági környezetbe helyezését.
A DÉB a debreceni páros kolbászt a cívis hagyományok világhírvivőjének tekinti és a következő
ismertetőt adja erről a praktikus egytálételről (rövidítve):
„Ez a füstölt-főtt, jellegzetesen helyi eredetű csemege fogalom szerte a világon. … Nem véletlen sem
a világhírnév, de az sem, hogy a debreceni páros kolbász alkotója nem ismert. … A debreceni páros
kolbász igazi cívis közösségi alkotás, évszázadokon át több változatban is újjászületve, mélyen
beleágyazódott a város gazdasági és kulturális hagyományrendszerébe.”
III. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:378. §
értelmében az alapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos
megvalósítására létrehozott jogi személy. Az alapító az alapító okiratban meghatározza az
alapítványnak juttatott vagyont és az alapítvány szervezetét.
IV. A fentiek alapján az Alapítvány nevének a Debrecen Gasztronómiájáért Alapítvány
elnevezést, székhelyeként pedig a 4024 Debrecen, Piac u. 20. számot javaslom megjelölni.
V. Az Alapítvány céljaként a következők kerülnek rögzítésre:
1) A debreceni gasztronómiai tradíciók és különösen a debreceni páros kolbászban megtestesülő
közösségi értékek feltárása, feltámasztása, képviselete szűkebb és tágabb környezetünkben,
minőségének védelme, méltó rendezvényi és kulturális-üzleti környezetbe való visszavezetése,

Hungarikummá nyilvánításának elősegítése.
2) Az alapítvány tevékenységével igyekszik elősegíteni a debreceni páros kolbász történetének és
hagyományi hátterének pontosabb feltárását, egy egységes marketing kialakítását. Ennek érdekében
céljai közé tartozik a Debreceni Páros eredeti receptúráinak rekonstruálása, ennek keretében és e
köré építve kapcsolódó rendezvények szervezése.
3) Az alapítvány a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 2.
§-a alapján civil szervezetként közre kíván működni a debreceni páros kolbász, mint nyilvántartásba
vett nemzeti érték azonosításában, rendszerezésében, nyilvántartása folyamatos frissítésében,
gondozásában és megóvásában.
4) Az alapítvány – a Debreceni Értéktár Bizottság felkérésére – törekszik segítséget nyújtani a
debreceni páros kolbász Hungarikummá nyilvánításával kapcsolatos eljárás lefolytatásában.
VI. 1) Az alapítvány az ügyvezetési feladatok ellátására 5 tagú Kuratórium létrehozását tervezi,
amelynek tagjai:
• Dr. Széles Diána
• Balogh Károly
• Dr. Mazsu János
• Tóth Péter
• Sásdi András
2) A felügyelőbizottság tagjának jelöli:
• Dr. Ary Petronella Annát
• Prof. Dr. Komlósi Istvánt
• Szabó Ákost
VII. Az Alapítvány részére teljesítendő vagyoni hozzájárulások értéke, továbbá a vagyon
rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 3.500.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulással
hozza létre az Alapítványt.
A Ptk. 3:382. § szerint
(1) Az alapító köteles az alapítványi cél megvalósításához szükséges, az alapító okiratban vállalt
vagyoni juttatást teljesíteni.
(2) Az alapítónak legalább az alapítvány működésének megkezdéséhez szükséges vagyont a
nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig át kell ruháznia az alapítványra.
(3) Az alapítónak a teljes juttatott vagyont legkésőbb az alapítvány nyilvántartásba vételétől
számított egy éven belül kell átruháznia az alapítványra.
(4) Ha az alapító az alapító okiratban meghatározott határidőn belül a teljes juttatott vagyont nem
ruházza át az alapítványra, a kuratórium az alapítót megfelelő határidő tűzésével felszólítja
kötelezettségének teljesítésére. A határidő eredménytelen elteltét követően a nyilvántartó bíróság - a
kuratórium bejelentése alapján - az alapítói jogok gyakorlását felfüggeszti. A felfüggesztés
időtartama alatt az alapítói jogokat a nyilvántartó bíróság gyakorolja.
(5) Az alapítói jogok felfüggesztése nem mentesíti az alapítót az alapító okiratban vállalt
kötelezettségei alól.
A létrehozáshoz tehát DMJV Önkormányzatának a 2015. évi költségvetés terhére 3.500.000,- Ft
fedezetet kell biztosítania az 5.13. melléklet 20.2.10 Debreceni Értéktár Bizottság működésével
kapcsolatos kiadások sorról.
VIII. Az Önkormányzat fenntartásában lévő alapítványok működésének költségeit figyelembe véve
a Debrecen Gasztronómiájáért Alapítvány éves fenntartása (könyvelő, bankköltség, ügyvédi
költség) kb. 180.000-200.000,- Ft-ba kerülne.
Az Alapítvány jogi képviselője elkészítette az Alapító Okirat tervezetét, amely a határozati javaslat
mellékletét képezi.
A fentiek alapján kérem a tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati

javaslat elfogadására.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, a 2013.
évi V. törvény 3:5. §, 3:378. § és a 3:391. §-a alapján, figyelemmel a 2012. évi XXX. törvény 2. §ára és a 218/2014. (IX.25.) önkormányzati határozatra
1./ létrehozza a Debrecen Gasztronómiájáért Alapítványt.
2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel elfogadja az Alapítvány Alapító Okiratát a melléklet
szerint, valamint felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a Polgármester
3./ Felhatalmazza Dr. Széles Diána alpolgármestert, hogy az alapítvány létrehozásának
előkészítésében vegyen részt.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Dr. Széles Diána alpolgármester
4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az Alapítvány létrehozásához szükséges
3.500.000,- Ft alapítói vagyoni hozzájárulást DMJV Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
szóló 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5.13. melléklet 20.2.10 Debreceni Értéktár Bizottság
működésével kapcsolatos kiadások jogcím terhére biztosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
5./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét az Alapítvány létrehozásával kapcsolatos, valamint
ügyviteli feladatainak ellátására.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. június 10.
Dr. Papp László
polgármester

