ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:

Polgármester

Tárgy:
Debrecen Határok Nélkül
Okiratának módosítása

Közalapítvány

Alapító

Iktatószám:
KULT-64660/2015
Ügyintéző:
Köteles Andrea
Feladatot jelent:
Dr. Papp László polgármester
Szentei Tamás Kulturális Osztály vezetője részére
Véleményező bizottságok:
Ügyrendi Bizottság
Kulturális Bizottság
Közgyűlés
Törvényességi véleményezés ideje:

2015.05.21.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Bákonyiné Dr. Szabó Melitta

Mellékletek:
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat (a határozati javaslat 2. sz. melléklete)
Az alapító okirat módosítása ( a határozati javaslat 1. sz. melléklete)
Hatályos egységes szerkezetű alapító okirat

Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 190/2005. (VI. 30.) Kh.
határozatával 3.000.000 Ft induló vagyonnal létrehozta a Debrecen Határok Nélkül Közalapítványt
(továbbiakban Közalapítvány).
A Közalapítvány céljai között szerepel Debrecen város lakossága és a Kárpát-medence különböző
államaiban élő magyarság iskolai, kulturális és tudományos kapcsolatrendszerének bővítése,
személyes, csoportos, ismeret-, illetve tapasztalatszerzés lehetőségeinek javítása. Ezért a
Közalapítvány fontosnak tartja a történelmi, kulturális értékek, művészeti alkotások, hagyományok
megismertetését, ápolását. A határon túli partnereikkel szeretnék éreztetni, hogy a nemzet részeként
tekintenek rájuk, ennek érdekében szeretnék megismertetni velük Magyarország és Debrecen
kulturális, történelmi emlékeit. Ezzel párhuzamosan szeretnék azt is, hogy az anyaországi fiatalok
megismerjék az erdélyi értékeket.
Az új kuratóriumi, felügyelő bizottsági tagok kijelöléséhez, valamint a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény jogszabályhelyei átvezetéséhez kapcsolódó alapító okirat módosítását a
Közgyűlés 265/2014.(XI.27.) határozatában elfogadta, amely benyújtásra került a Törvényszékhez.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1.§ (3), valamint (3a) bekezdései alapján
„(3) a közalapítvány közhasznú jogállást szerezhet, ha teljesíti a közhasznú jogállás
megszerzésének az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Civil törvény)
foglalt feltételeit.
(3a) A közalapítvány esetén a Civil törvény civil szervezetekre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni
kell.”
Tekintettel arra, hogy a közalapítvány a közhasznú jogállás feltételeinek megfelelt, továbbá a
nyilvántartásba vétel egyik feltétele az, hogy a Közalapítvány alapító okiratában a Civil törvény
megfelelő rendelkezései is átvezetésre kerüljenek, így az alapító okiratban ennek az átvezetése
szükséges.
Az erre vonatkozó módosító okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot a felkért ügyvéd
elkészítette.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
H AT Á R O Z AT I

J AVA S L A T :

A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 2006. évi LXV. törvény 1.
§ (3), (3a) bekezdése alapján
1./ módosítja a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány 190/2005. (VI.30.) Kh. határozatával
elfogadott Alapító Okiratát az 1. sz. melléklet szerint és erre tekintettel elfogadja az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet szerint.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány
Kuratóriumának elnökét a Közgyűlés döntéséről értesítse és az Alapító Okirat módosításával
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
4./ Felkéri a Szervezési Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az egységes szerkezetű Alapító
Okirat Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közlönyében való közzétételéről.
Határidő: a bírósági nyilvántartásba vételt követően azonnal
Felelős: a Szervezési Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. május 14.

Dr. Papp László
polgármester

