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Tisztelt Közgyűlés!

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 306/1995. (XII. 18.) Kh.
határozatával létrehozta a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítványt (a továbbiakban:
Közalapítvány).
A Közalapítvány az elmúlt években ösztöndíjban részesített tehetséges debreceni diákokat,
elősegítve a közoktatásban résztvevő fiatalok esélyegyenlőségének megteremtését.
A Közalapítvány önkormányzati támogatásban nem részesül, vagyona gyarapítására - melyet
elsősorban ösztöndíjak, díjak fedezésére fordít - adományok, továbbá az alapító által rendelkezésre
bocsátott alaptőke kamatai szolgálnak.
A Közalapítvány Kuratóriumának tájékoztatása alapján a díjkiosztó ünnepségre a Város Napján
került sor az Agóra Tudományos Élményközpontban 2015. április 11-én. A Közalapítvány
Kuratóriuma - a mellékletben foglaltak szerint - 9 egyéni ösztöndíj esetén egy-egy táblagéppel,
valamint a Hunor és Magor Hagyományőrző Lovas Közhasznú Egyesület egy alkalomra szóló
ingyenes lovaglási lehetőséggel jutalmazta a díjazottakat, összesen: 628.650 Ft értékben
(előterjesztés melléklete).
Az egyesülési jogról, a közhasznú szervezetek jogállásáról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: 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 alapján,
figyelemmel a 2006. évi LXV. törvény 1. § (3a) bekezdésére és a 144/2015. (VI.25.) határozatra
1./ elfogadja a melléklet szerint a Tehetséges Debreceni Fiatalokért 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

