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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
306/1995. (XII. 18.) Kh. számú határozatával létrehozta a Tehetséges Debreceni Fiatalokért
Közalapítványt (a továbbiakban: Közalapítvány).
A Közalapítvány az elmúlt években ösztöndíjban részesített tehetséges debreceni fiatalokat,
diákokat, elősegítve a közoktatásban résztvevő fiatalok esélyegyenlőségének megteremtését.
A Közgyűlés a 266/2014. (XI. 27.) határozatával módosította a Közalapítvány alapító okiratát
tekintettel arra, hogy a kuratóriumi és a felügyelő bizottsági tagok megbízatása lejárt és 2014.
november 18. napjával új kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagokat választott a Közgyűlés, mint
alapító.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 11. § (1)
bekezdése szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
hatálybalépésekor (2014. március 15.) nyilvántartásba bejegyzett alapítvány a Ptk. hatálybalépését
követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a létesítő okiratának mindazon
rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk.
szabályainak. Ezen jogszabályi rendelkezésre tekintettel a kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok
megválasztásával egyidejűleg átvezetésre kerültek a szükséges módosítások is és az egységes
szerkezetű alapító okirat benyújtásra került a Debreceni Törvényszékhez.
A Debreceni Törvényszék – 2015. május 28. napján Apk. 60.861/1996/47. számon hiánypótlásra felhívó végzést bocsátott ki az alapító okirat vonatkozásában és az alábbi
hiányosságok pótlására hívta fel a figyelmet:
1. Tekintettel arra, hogy a Közalapítvány alapító okiratának módosítására a Ptk.
hatálybalépését követően került sor, a Ptké. 9. § (2) bekezdése értelmében a jogi
személynek, illetve alapítójának a Ptk. hatálybalépését követő első alapító okirat
módosítással egyidejűleg a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről
szükséges döntenie és az erről szóló közgyűlési (alapítói) határozatot be kell nyújtani a
bírósághoz.
2. Fentieken túl a Közalapítvány alapító okiratát - a Debreceni Törvényszék hiánypótló
végzésének megfelelően - az alábbiak szerint kell kiegészíteni, illetve pontosítani:
− az alapító okiratban fel kell sorolni a kuratóriumi ülés összehívására vonatkozó
meghívó tartalmi elemeit a Ptk. rendelkezései megismétlésével, illetve rögzíteni kell,
hogy a meghívó kézbesítésére igazolható formában kerülhet sor;
− a kuratóriumi tagság visszahívással történő megszűnésére vonatkozó szabályoknál
külön rögzíteni szükséges a Ptk. azon szabályát, mely szerint az alapítványi cél
megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja
vissza a kuratórium tagját;
− a kuratóriumi tagokra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat ki kell egészíteni a
Ptk. új rendelkezéseivel.
3. A Debreceni Törvényszék mindezeken felül – hivatkozással a Ptké. 11. § (5) bekezdésében
foglalt azon rendelkezésre, mely szerint az alapító okirat Ptk. rendelkezéseinek megfelelő
módosításának bírósági nyilvántartásba vételéig, de legkésőbb 2016. március 15. napjáig az
alapítványra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi
Ptk.) rendelkezései vonatkoznak – alapítói módosító határozatba rendeli foglalni az
alapító okirat valamennyi tényleges, konkrét módosítását és a módosítások tételes
indoklását. A hiánypótlási végzés a régi Ptk. 74/B. § (5) bekezdésére hivatkozik, mely
értelmében az alapító az alapító okiratot indokolt esetben – az alapítvány nevének, céljának

és vagyonának sérelme nélkül – módosíthatja.
Ennek megfelelően a Közgyűlésnek alapítói határozatban kell kimondania egyrészt, hogy az
alapító okirat módosítására a Ptk. hatálybalépésével bekövetkező jogszabályi rendelkezések
változása miatt került sor, másrészt indokolni szükséges, hogy a Közgyűlés a 266/2014. (XI.
27.) határozatával a Közalapítvány létszámát miért emelte fel 9 főről 10 főre.
A fenti 1. és 3. pontok tekintetében a határozati javaslat 1./ és 3./ pontja rendelkezik, míg a 2.
pontban foglaltaknak a Közalapítvány alapító okiratának módosító okirata és az ennek alapján
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata tesz eleget.
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 27. § (3) bekezdése szerint az ügyvéd csak olyan
okiratot láthat el ellenjegyzéssel, amely a saját vagy az irodája közreműködésével jött létre. A
Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát
a Dr. Nyéki Ügyvédi Iroda készítette el, mely dokumentumok a határozati javaslat mellékletét
képezik.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2013. évi V. törvény 3:5. §-a, 3:391. §-a, valamint a 2013. évi
CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdése, 11. § (1) és (5) bekezdése alapján, figyelemmel a 266/2014.
(XI. 27.) határozatban és a Debreceni Törvényszék Apk.60.861/1996/47. számú végzésében
foglaltakra
1./ kizárólagos alapítói hatáskörben dönt arról, hogy a hatályos jogszabályokban foglalt kötelező
érvényű előírásoknak való megfelelés érdekében a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány
(4024 Debrecen, Piac utca 20.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezéseivel összhangban működik tovább.
2./ Módosítja a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Alapító Okiratát az 1. számú
melléklet szerint és erre tekintettel elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 2.
számú melléklet szerint.
3./ Kinyilatkozza, hogy a 2./ pontban foglalt döntését az alábbi indokok alapján hozta meg:
a) a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével bekövetkező jogszabályi
rendelkezések változása miatt került sor,
b) a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány kuratóriumának létszámát a hatékonyabb
feladatellátás érdekében emelte fel 9 főről 10 főre.
4./ Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester

5./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintetteket értesítse és az
Alapító Okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
6./ Felkéri a Szervezési Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az egységes szerkezetű Alapító
Okirat Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közlönyében való közzétételéről.
Határidő: a bírósági nyilvántartásba vételt követően azonnal
Felelős: a Szervezési Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. június 11.

Dr. Papp László
polgármester

