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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, a
személyes, illetve csoportos, ismeret és tapasztalatszerzés lehetőségeinek javítása. A Közalapítvány
fontosnak tartja a történelmi, kulturális értékek, művészeti alkotások, hagyományok
megismertetését, ápolását. A határon túli partnereikre a nemzet részeként tekintenek és ezért
szeretnék megismertetni velük Magyarország és Debrecen kulturális, történelmi emlékeit. Ezzel
párhuzamosan szeretnék azt is, hogy az anyaországi fiatalok megismerjék az erdélyi értékeket.
A Közalapítvány önkormányzati támogatásban 2015-ben nem részesült, vagyona gyarapítására
adományok, továbbá az alapító által rendelkezésre bocsátott alaptőke kamatai szolgálnak.
A Kápolnásfalu területén fekvő - az Alapítvány használatában lévő - földterület hasznosításával
kapcsolatban számos hasznos ötlet merült fel, azonban a Kuratórium tagjai eddig nem tudtak
kompromisszumra jutni a megoldást illetően, az egyeztetések a 2015-ös évben elhúzódtak. Az
esetleges beruházást nehezíti, hogy a Közalapítvány részére nem áll rendelkezésre a szükséges
pénzforrás a földterületen történő építkezéshez.
A kuratóriumi ülésen felmerült egy esetleges ifjúsági táborhely kialakítása egy, már meglévő és erre
a célra átalakított épület hasznosításával. A cél elérése érdekében egyeztetések történtek Makfalva
alpolgármesterével, emellett a Kuratórium két tagja a helyszínen megbeszéléseket folytatott az
esetleges együttműködési lehetőségekről. Ezen kívül a helyi egyházi vezetőkkel szóbeli
megállapodás történt egymás kölcsönös támogatásáról.
A Kuratórium az alapító okiratban megfogalmazott célok elérése érdekében más lehetőségeket is
keresett tevékenysége kiszélesítéséhez, így további együttműködés kialakítását tervezi oktatási és
kulturális intézmények közreműködésével a határon túli kapcsolatok bővítése céljából.
A Közalapítvány a közhasznú jogállás feltételeinek megfelelt, így az alapító okiratában a Közgyűlés
102/2015. (V.28.) határozata alapján az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.)
megfelelő rendelkezései átvezetésre kerültek.
Az Ectv. 28. § (1) bekezdése és 29. § (3) bekezdése alapján a civil szervezeteknek a működésükről,
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet kell
készíteni.
A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló
350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése értelmében a civil szervezet közhasznúsági
mellékletének összhangban kell állnia a számviteli beszámoló adataival.
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 alapító okiratban megjelölt ügyvezető szerve a közalapítvány működéséről köteles az
alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni. A (3a)
bekezdésben foglaltak alapján közalapítvány esetén az Ectv. civil szervezetekre vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Közalapítvány elkészítette a 2015. évi működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági
mellékletét (határozati javaslat melléklete), 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).
Az Ectv. 30. §-a értelmében a közalapítványnak a beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, a
független könyvvizsgálói jelentéssel együtt az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik
hónap utolsó napjáig letétbe kell helyeznie és közzé kell tennie a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben
foglaltak szerint az Országos Bírósági Hivatalnál.
A dokumentumok benyújtása 2016. május 31-ig megtörtént.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
H AT Á R O Z AT I J AVA S LAT
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, valamint a 46. § (1)
bekezdése alapján, figyelemmel a 2006. évi LXV. törvény 1. § (3a) bekezdésére és a 138/2015. (VI
25.) határozatra
1./ elfogadja a melléklet szerint a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány Kuratóriumának a
Közalapítvány 2015. évi működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a közalapítvány 2016. évi működéséről szóló
beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2016. június 01.
Szentei Tamás
osztályvezető

