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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 99/2002. (V. 16.) Kh. határozatával
létrehozta az Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítványt
(a továbbiakban: Közalapítvány).
A Közalapítvány azzal a szándékkal jött létre, hogy gondoskodjon Debrecen politikai és társadalmi
tényeinek kutatásáról és elemzéséről, különös tekintettel az 1917-től napjainkig terjedő időszakra, a
diktatúrák történetére és a debreceni viszonyokra, elősegítse a korszakra vonatkozó kutatási
eredmények közzétételét, ezeknek a közoktatás, a közművelődés számára való minél szélesebb körű
hozzáférhetőségét, támogassa a korszakra vonatkozó történeti kutatásokat.
A Közalapítvány küldetése, hogy Debrecen közelmúltját a debreceni szellemi műhelyek és a
debreceni polgárok közreműködésével jobban megismerje és megismertesse.
A Közgyűlés a 27/2016. (II.25.), valamint 75/2016. (III.31.) határozataival módosította a
Közalapítvány alapító okiratát tekintettel arra, hogy az abban szereplő tevékenységi kör bővítésre
került továbbá 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.) 9. § (2)
bekezdése szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel
összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szerv határozatát is
köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani.
Ezen jogszabályi rendelkezésre tekintettel a kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok
megválasztásával, valamint a tevékenységi kör bővítésével egyidejűleg átvezetésre kerültek a
szükséges módosítások is és az egységes szerkezetű Alapító Okirat benyújtásra került a Debreceni
Törvényszékhez.
A Debreceni Törvényszék - 2016. szeptember 15. napján 11. Pk. 61.554/2002/26. számon hiánypótlásra felhívó végzést bocsátott ki az Alapító Okirat vonatkozásában és az alábbi
hiányosságok pótlására hívta fel a figyelmet:
- Tekintettel arra, hogy a Ptké. 11. § (5) bekezdése szerint a létesítő okirat módosításának bírósági
nyilvántartásba vételéig az alapítvány a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján
működik, annak 74/C. § (6) bekezdése szerint a kuratóriumot csak akkor hívhatja vissza az
alapító, ha az tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti.
Arra való tekintettel, hogy a kuratórium tagjai a tisztségükről lemondtak, a Közgyűlés 27/2016.
(II.25.) határozatának 2. pontját módosítani szükséges.
- A Ptk. 3:391. § (1) bekezdés b) pontja alapján az alapítvány alapító okiratában meg kell határozni
az alapítványi vagyon kezelésének és felhasználásának szabályait, figyelembe véve az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Áhtmód. tv.) 1. § (2) bekezdésének c) pontjában
foglaltakat. A törvényszék álláspontja szerint a közalapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a
hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapító által juttatott vagyon mértékéig sem
illetheti meg az alapítót az Áhtmód. tv. 1. § (5) bekezdésének első mondata szerint, hanem azt
köteles a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot
megfelelően tájékoztatni.
A fentiekből következően - a Debreceni Törvényszék hiánypótló végzésének megfelelően - kell a
Közalapítvány Alapító Okiratát kiegészíteni, illetve pontosítani:

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.
A fentiekben foglaltak alapján 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 3:391. §-a, 3:404. §-a, valamint a 2013. évi
CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdése, 11. § (1), (3) és (5) bekezdése alapján, figyelemmel a
27/2016. (II.25.), valamint a 75/2016. (III.31.) határozatokban és a Debreceni Törvényszék 11.Pk.
61.554/2002/26. számú hiánypótlásra felhívó végzésében foglaltakra
1./ módosítja az „Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében
Közalapítvány, és „a Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány Alapító Okiratainak módosítása” tárgyú
27/2016. (II.25.) határozatának 2. pontját a következők szerint:
„2. tudomásul veszi - eddigi munkáját megköszönve - Dr. Barta János, Dr. Bényei Miklós, Dr.
Gáborjáni Szabó Botond, Dr. Glant Tibor, valamint Dr. Mazsu János az Őrváros Debrecen Szerepe
Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány kuratóriumi tagságáról 2016. február 29.
napjával történő lemondását, és erre tekintettel 2016. március 1. napjával a kuratórium létszámát a
hatékonyabb feladatellátás érdekében 5 főről 8 főre emeli és megválasztja a:
Kuratórium elnökévé: Dr. Mazsu Jánost,
Kuratórium tagjaivá: Dr. Angi Jánost,
Dr. Bartha Eleket,
Csákvári Sándort,
Dr. Gáborjáni Szabó Botondot,
Dr. Pankotai Lászlót,
Papp Józsefet,
Szendiné Dr. Orvos Erzsébetet.”
2./ Módosítja a „Debrecen Kultúrájáért” Alapítvány, az „Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország
XX. századi Történelmében Közalapítvány Alapító Okiratainak módosítása” tárgyú 75/2016.
(III.31.) határozat 3. pontját oly módon, hogy annak 3. és 4. számú melléklete helyébe jelen
határozat 1. és 2. számú melléklete lép.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester

4./ 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
5./ 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, 2016. szeptember 29.

Dr. Papp László
polgármester

