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Tisztelt Közgyűlés!
I.
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.
1.1./ A Honvédelmi Minisztérium kiemelten foglalkozik a katonai kegyeleti helyek, temetők
ügyével, támogatja azok felújítását, a katonahősök adatainak felkutatását, azok nyilvánosságra
hozatalát. Ehhez kapcsolódóan a MH. 5. Bocskai István Lövészdandár azzal a javaslattal kereste
meg önkormányzatunkat, hogy a fenti célból helyi szinten már meglévő szakmai
együttműködésünket intézményesített formában is jelenítsük meg. Így merült fel annak a
lehetősége, hogy a közalapítvány alapító okiratába foglalt tevékenységi körét bővítse az alapító az
alábbiak szerint:
„A Közalapítvány figyelemmel kíséri, kutatja és nyilvánosságra hozza Debrecen
katonatörténeti tényeit. Kiemelten gondoskodik a katonai kegyeleti kultúra helyi
értékeinek gondozásáról, bemutatásáról. Különösen a társadalmi köztudatban
tartva a város két kizárólag katonai temetőjét, továbbá a ma már nem fellelhető de egykor létezett - katonai temetkezési helyeket is. Beleértve a konkrét fizikai
gondoskodáson túl azoknak történeti kutatását, a feltárt adatoknak nyilvánosság
elé tárását."
1.2./ A Közalapítvány alapító okiratában szereplő tevékenységi kör bővítése más szempontok miatt
is indokolttá vált.
Debrecen a Tiszántúli Református Egyházkerület, a Debrecen–Nyíregyházi Római Katolikus
Egyházmegye és a Magyar Katolikus Egyházon belül működő Magyarországi Sajátjogú
Metropolitai Egyház székhelye. A Debrecenben működő és székhellyel rendelkező egyházak
kulturális értékei a múltban és a jelenben is hozzájárulnak a város fejlődéséhez. A
Közalapítvány tevékenységével hozzájárulhat ezen értékek feltárásához, megismertetéséhez,
Debrecen nyugvó örökségének gondozásához, ezért javaslom a tevékenységek közé felvenni az
alábbiakat is:
„Figyelemmel kíséri, kutatja és gondozza Debrecen kegyeleti, nyugvó örökségét
mind felekezeti, mind katonai vonatkozásaiban.”
1.3./ Debrecen meghatározó szerepe a modern kori magyar történelemben igényli a történelmi
kutatások támogatását, a kutatási eredmények közkinccsé tételét. A teljesség igénye nélkül néhány
példát megemlítve:
A debreceni katonai alakulatok története a két világháború alatt. Az első világháborúhoz kötődő

Debreczen falva története, csíkszeredai menekültek befogadása. Debrecen szerepe a Pán-Európai
piknik előkészítésében és megvalósításában.
A Közalapítvány közreműködne az 1956-os események 60. évfordulójához kapcsolódó programok
koordinálásában is, az alábbiak szerint:
„Gondoskodik a város köz- és külkapcsolataiban meghatározó szerepet játszó
történelmi jelentőségű események méltó feltárásáról, bemutatásáról, a közösségi
emlékezetben való méltó megőrzéséről.”
1.4./ A Közalapítvány úttörő szerepet játszik a városi érdekű közgyűjteményekhez kapcsolódó, XXI.
századi színvonalú információgyűjtés és tárolás területén is, ezért a tevékenységek között rögzíteni
szükséges, hogy:
„Gondoskodik a cívis közösség értékrendjét megjelenítő szimbólumok és
szimbolikus terek számbavételéről és megismerhetőségéről.
A városi és városi érdekű közgyűjteményekre, adatgyűjtésekre alapozva és a város
tudomány műhelyeivel együttműködésben adatbankot fejleszt, és működtet.”
2.1./ A Közalapítvány hatékony működésének biztosítása érdekében javaslom az alábbi módosítást
is:
„A feladatainak hatékony és eredményes ellátása érdekében a Közalapítvány célszerűen
munkaszervezetet hozhat létre és működtethet. Ennek szabályozásáról a Kuratórium saját
hatáskörében dönt.”
2.2./ A tevékenységi kör bővüléséhez kapcsolódóan a közalapítvány kuratóriuma tagjai
összetételének felülvizsgálata is szükségessé válik.
A Kuratórium elnökévé: Dr. Mazsu Jánost
A Kuratórium tagjaivá:
- Dr Angi Jánost (Déri Múzeum igazgatója),
- Dr. Bartha Eleket (Néprajz tanszék tanára, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese, Csokonai-díjas),
- Csákvári Sándort (kulturális szervező, Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár)
- Dr. Gáborjáni Szabó Botondot (tanácsnok, főiskolai docens, a Református Kollégium
Nagykönyvtára-gyűjtemény igazgató),
- Komolay Szabolcsot,
- Papp Józsefet (helytörténész),
- Szendiné Dr. Orvos Erzsébetet (a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár igazgatója)
javaslom.
2.3./ A Közalapítvány felügyelő bizottsága három tagból áll. Az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény 38. § (3) bekezdése alapján nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, aki a döntéshozó
szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja. Tekintettel arra, hogy a Közalapítvány jelenleg
nem közhasznú, de a közhasznúsági nyilvántartásba vételt a Közalapítvány a későbbiek során is
kérheti, emiatt célszerű a fenti jogszabályhelyet is figyelembe venni a választás során, azaz
mindhárom felügyelő bizottsági tagnak a döntéshozó szervtől függetlennek kell lennie.

Ezért a Felügyelő bizottsági tagok esetén Dr. Pankotai László helyett Dr. Erdey Lászlót
(közgazdász) javasolom. Becsky Tibor, valamint Zay Zsolt személyét tekintve (jelenlegi felügyelő
bizottsági tagok) nem történik változás.

3.1./ A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) hatálybalépésével
összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a
továbbiakban: Ptké.) 11. § (3) bekezdése alapján a Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett
alapítvány „az (1) bekezdés szerinti egyesület és alapítvány a létesítő okirata (1) bekezdés szerinti
módosításának bírósági nyilvántartásba vételét, legkésőbb azonban 2016. március 15. napját
követően csak a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek
megfelelően működhet.”
Erre tekintettel a Közalapítvány alapító okiratának módosítása során az új Ptk. rendelkezéseire való
átállás is megtörténik.
II.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 175/2000. (X. 19.) MÖH határozatával,
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 274/2000. (XI. 9.) Kh. határozatával
közösen létrehozta „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítványt (továbbiakban: Közalapítvány).
A Közalapítvány célja a kulturális örökség megóvása, ezen belül a Munkácsy Mihály által alkotott
Ecce Homo, Krisztus Pilátus előtt és a Golgota című képek Magyarországon történő folyamatos
bemutatásában, a Golgota című kép magyar tulajdonjogának megszerzésében, a képek állagának
megóvásában, elhelyezésük és bemutatásuk biztosításában való közreműködés.
A Közalapítvány vonatkozásában az alapítói jogok gyakorlója 2014. február 10. napjával teljes
egészében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata lett.
A nagyközönség 2015. május 20-tól újra megtekintheti Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiáját a Déri
Múzeumban. Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt, Ecce Homo és Golgota festményeit először
1995-ben állították ki együtt. Legutóbb 2014-ben történt változás a Munkácsy Trilógia életében,
amikor a Krisztus Pilátus előtt című képet vissza kellett szállítani Kanadába a kép tulajdonosához,
mivel lejárt a bérleti szerződés. A trilógia ismét teljessé vált, mivel a Krisztus Pilátus előtt festmény
visszaérkezett Debrecenbe, amelyet a Magyar Nemzeti Bank Értéktár programja keretében a
Magyar Állam megvásárolt a kanadai Hamilton Galériától.
A Közgyűlés 103/2015.(V.28.) határozatában módosította a Közalapítvány alapító okiratát. Az
alapító okirat módosítását indokolta, hogy a Közalapítvány nagymértékben hozzá szeretne járulni
többek között kiadványok, könyvek kiadásával a Munkácsy Trilógia népszerűsítéséhez,
presztízsének növeléséhez. Ezen kívül néhány technikai kiegészítés, módosítás is történt. Az alapító
okirat módosítása benyújtásra került a Debreceni Törvényszékhez.
A Törvényszék a 11.Pk.61.448/2000/56. számú hiánypótlásra felhívó végzést bocsátott ki az alábbi
hiányosságok pótlására:
1. A Közalapítvány jelenleg nem közhasznú jogállású, ezért az alapító okirat I.1. pontjának
első mondatából a „közhasznú szervezet” törlése szükséges.
2. Az alapító okirat II.17. pontját ki kell egészíteni a Ptk. 3:379. § (1)-(3) bekezdéseiben,
valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó

törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Áhtmód. tv.) 1. §
(2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakkal.
3. Az alapító okirat IV.47. pontjában az Áhtmód. tv.-re is hivatkozni kell, mint az alapító
okiratban nem szabályozott kérdésekben alkalmazandó jogszabályra.
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
Közalapítványok Alapító Okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratokat a Dr. Nyéki Ügyvédi Iroda készítette el, mely dokumentumok a határozati javaslat
mellékletét képezik.
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 3:5. §-a, 3:379. §-a, 3:391. §-a, 3:397. §-a,
3:400. §-a, valamint a 2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdése, 11. § (1), (3) és (5)
bekezdése alapján, figyelemmel a 103/2015.(V.28.) határozatra és a Debreceni Törvényszék
11.Pk.61.448/2000/56. számú hiánypótlásra felhívó végzésében foglaltakra
1./ úgy dönt, hogy az Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében
Közalapítványt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban
tovább működteti.
2./ Visszahívja - eddigi munkáját megköszönve - az Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország XX.
századi Történelmében Közalapítvány Kuratóriumát 2016. február 29. napjával, 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,
Komolay Szabolcsot,
Papp Józsefet,
Szendiné Dr. Orvos Erzsébetet.
3./ Visszahívja - eddigi munkáját megköszönve - az Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország XX.
századi Történelmében Közalapítvány Felügyelő Bizottságát 2016. február 29. napjával, és erre
tekintettel 2016. március 1. napjával megválasztja a:
Felügyelő Bizottság elnökévé: Becsky Tibort
Felügyelő Bizottság tagjaivá: Zay Zsoltot,
Dr. Erdey Lászlót.

4./ Az 1-3./ pontban foglaltakra is figyelemmel módosítja az Őrváros Debrecen Szerepe

Magyarország Történelmében Közalapítvány Alapító Okiratát az 1. sz. melléklet szerint és erre
tekintettel elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet szerint.
5./ Módosítja „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány Alapító Okiratát a 3. sz. melléklet szerint és
erre tekintettel elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 4. sz. melléklet szerint.
6./ Felhatalmazza a Polgármestert a módosító okiratok és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a Polgármester
7./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintetteket értesítse, és az
Alapító Okiratok módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
8./ Felkéri a Szervezési Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az egységes szerkezetű Alapító
Okiratok Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közlönyében való közzétételéről.
Határidő: a bírósági nyilvántartásba vételt követően azonnal
Felelős: a Szervezési Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. február 9.

Dr. Papp László
polgármester

