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Alapító

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.
A Közalapítvány alapító okiratában foglaltak alapján a kuratórium és a felügyelő bizottság tagjait a
Közgyűlés választja az Önkormányzat új közgyűlésének alakuló ülését követő első üléséig terjedő
időtartamra, ennek megfelelően a kuratóriumi és felügyelő bizottság tagok megválasztása
szükséges.
Figyelembe véve, hogy a Civil törvény a közhasznú szervezetek működésével kapcsolatos
szabályok között (38. § (3) bekezdése) egyértelműen deklarálja, hogy nem lehet a felügyelő szerv
elnöke vagy tagja, aki a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,
mindhárom felügyelő bizottsági tagnak a döntéshozó szervtől függetlennek kell lennie.
Bár a Közalapítvány a jelenleg hatályos szabályok szerint nem szerezhet közhasznú jogállást, abban
az esetben, ha az Országgyűlés előtt lévő e tárgyú módosítás kihirdetésre kerül, a Közalapítvány is
kezdeményezheti a közhasznúsági nyilvántartásba vételt. Emiatt célszerű a fenti jogszabályhelyet is
figyelembe venni a választás során.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) hatálybalépésével
összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a
továbbiakban: Ptké.) 11. § (1) bekezdése alapján a Ptk. hatálybalépésekor 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.”
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 2013. évi V. törvény 3:397. §-a és a 3:400.§-a, valamint a 2013.
évi CLXXVII. törvény 11. § (1) bekezdése alapján
1./ megválasztja 2014. november 28. napjával a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány
Kuratóriuma elnökének: Becsky Tibort,
Kuratóriuma tagjainak: Gáborjáni Szabó Botondot,
Puskás Tibort,
Somogyi Bélát,
Dr. Mazsu Jánost,
Dr. Sásdi Andrást,
Komolay Szabolcsot.
2./ megválasztja 2014. november 28. napjával a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány
Felügyelő bizottsága tagjainak: Gabrielisz Lászlót,
Jantyik Zsoltot,
Zay Zsoltot.
3./ Az 1-2./ pontban foglaltakra is figyelemmel módosítja a Debrecen Határok Nélkül
Közalapítvány Alapító Okiratát az 1. sz. melléklet szerint és erre tekintettel elfogadja az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet szerint.
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 1-3./ pontokban foglalt döntéseiről az
érintetteket értesítse, és az Alapító Okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2014. november 10.

Dr. Papp László
polgármester

