Határozati javaslat 1. melléklete

„A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Alapító „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány
Alapító Okiratának a bevezető részét, a I.4.,5.,6., II.8., IV.48. pontjait a ……/2020.(VII. 02.) határozata
alapján az alábbiak szerint módosítja és fogadja el:
„ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése, mint Alapítók, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló módosított 1959. évi IV. törvény
74/G. §-ában és a közhasznú szervezetekről szóló módosított 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában,
valamint 4-5. §-aiban meghatározottak szerint kiemelkedően közhasznú közalapítványt hoztak létre, mely
közalapítvány Alapító Okiratát DMJV Önkormányzata Közgyűlése a …../2020.(VII. 02.) határozatával elfogadott
módosításoknak megfelelően egységes szerkezetbe foglalva - megfelelve a 2013. évi V. törvény és a 2011. évi
CLXXV. törvény előírásainak - az alábbiakban határozzák meg:

I. Általános rendelkezések
4. A közalapítvány célja:
A Munkácsy Mihály által alkotott Ecce Homo, Krisztus Pilátus előtt és a Golgota című festmények (a továbbiakban:
Munkácsy-trilógia) állagának megóvásában, folyamatos bemutatásában széleskörű és egyenlő hozzáférésének
biztosításában, turisztikai népszerűsítésében történő részvétel, valamint tudományos és múzeumpedagógiai
feldolgozásának innovatív, interaktív módszerekkel történő elősegítése.
A Munkácsy-trilógia születésének tágabb időszakához kötődő, modernkori képzőművészet jeles alkotásai
megvásárlásának, a kulturális örökség értékeiként történő megóvásának, gondozásának és közgyűjteményben
történő elhelyezésének támogatása, a közönséggel való kapcsolatuk biztosítása.
A modernkori művészet irányzatainak bemutatását célzó kiállítások szervezésének támogatása, a Déri Múzeum
valamint a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ kiállítótereiben.
5. A közalapítvány tevékenysége során olyan közfeladatnak minősülő kulturális tevékenységet, a kulturális örökség
megóvását látja el, amelyet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontja (kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme) alapján valósít meg.

6. A Közalapítvány cél szerinti tevékenységének körei:
a) A cél szerinti közhasznú tevékenységek:
1. Kulturális tevékenység,
2. Kulturális örökség megóvása.
A közhasznú tevékenységeit az alábbi jogszabályok szerint végzi:
aa) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § b) pontja alapján a települési önkormányzat önként vállalt
feladata lehet különösen a művészeti intézmények támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a
művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése.
ab) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján, mely szerint a kulturális
örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az
állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, a vallási közösségek, a civil és gazdálkodó szervezetek,
valamint állampolgárok számára.
DMJV Önkormányzata Alapító
Képv: Dr.Papp László polgármester

Dr. Nyéki Emese Ágota ügyvéd
KASZ: 36066365

A közalapítvány nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
A közalapítvány közhasznú szolgáltatásait Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapján hozza
nyilvánosságra.

A közalapítvány célja szerinti besorolása és a besorolás kódja:
Kulturális tevékenység (kód: 1)
b) A közhasznú tevékenységet segítő vállalkozási tevékenységek:
4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4761 Könyv-kiskereskedelem
4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4778 Egyéb mns új áru kiskereskedelme
5811 Könyvkiadás
5819 Egyéb kiadói tevékenység
7490 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

II. A közalapítvány vagyona és gazdálkodása
8. A közalapítvány vagyonának kezeléséről és felhasználásáról az Alapító Okiratban meghatározottak szerint a
kuratórium dönt.
A közalapítvány támogatást nyújthat egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján. A pályázati feltételeket a kuratórium
határozza meg, melyet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapján tesz közzé. A támogatás odaítéléséről
szintén a kuratórium jogosult dönteni.
A közalapítvány vagyonát a közalapítvány céljának megfelelően a Munkácsy-trilógia állagának megóvásához,
széleskörű és egyenlő hozzáférésének biztosításához, tudományos és múzeumpedagógiai feldolgozásához, a
modernkori képzőművészet széleskörű bemutatásának elősegítéséhez, meghatározó alkotásainak megvásárlásához,
gondozásukhoz, állagmegóvásukhoz, művészettörténeti feldolgozásukhoz használhatja fel.
A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint
összeg erejéig (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat a jelen Alapító Okiratban foglalt célokra.

IV. Záró rendelkezések
48. Az Alapító Okiratot az Alapító és az Alapítói jog gyakorló Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a ……/2020.(VII.02.) határozata alapján írja alá.
Az Alapítói jog gyakorlója megbízza a Dr. Nyéki Ügyvédi Irodát (4029 Debrecen, Malomköz u. 12/A.fszt.2.,
ügyintéző: Dr. Nyéki Emese Ágota ügyvéd, KASZ: 36066365) az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
elkészítésével, ellenjegyzésével, valamint meghatalmazza arra, hogy az Alapító Okiratban bekövetkezett változás
bejegyzése érdekében a Debreceni Törvényszék előtt teljes jogkörrel eljárjon. Dr. Nyéki Ügyvédi Iroda képviseletében
Dr. Nyéki Emese Ágota ügyvéd a megbízást és a meghatalmazást jelen okirat aláírásával kifejezetten elfogadja.”

DMJV Önkormányzata Alapító
Képv: Dr.Papp László polgármester

Dr. Nyéki Emese Ágota ügyvéd
KASZ: 36066365

A jelen okiratot aláíró Alapító kijelenti, hogy jelen okiratban foglalt valamennyi rendelkezés akaratával mindenben
megegyezik, s e tényt aláírásával igazolja.
Debrecen, 2020.07.02.

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Alapító
képviseletében
Dr. Papp László
polgármester

Záradék: Az Alapító Okiratot módosító okiratot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
……../2020.(VII. 02.) határozata alapján fogadta el.

Készítettem és ellenjegyzem:
Debrecen, 2020.07.02.

Dr. Nyéki Emese Ágota
ügyvéd
KASZ: 36066365

