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Tisztelt Közgyűlés!
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 28. § (1) bekezdése és
29. § (3) bekezdése alapján a civil szervezeteknek a működésükről, vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetükről beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet kell készíteniük.
A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése értelmében a civil szervezet
közhasznúsági mellékletének összhangban kell állnia a számviteli beszámoló adataival.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdésének e.) pontja alapján a
közalapítvány alapító okiratában megjelölt ügyvezető szerve a közalapítvány működéséről
köteles az alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait
nyilvánosságra hozni. A (3a) bekezdésben foglaltak alapján közalapítvány esetén az Ectv. civil
szervezetekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány, „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány, a Debrecen
Határok Nélkül Közalapítvány, az „Őrváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi
Történelmében” Közalapítvány, valamint a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány
elkészítették a 2016. évi működésükről szóló beszámolóikat (mérleg, eredménykimutatás) és
közhasznúsági mellékleteiket (határozati javaslatok mellékletei), melyeket a Kuratóriumok
elfogadtak.
Fentiek alapján a Felügyelő Bizottságok megállapították (előterjesztés mellékletei), hogy az
Alapítvány, valamint a Közalapítványok az alapító okiratukban foglaltak szerint működnek.
A kuratóriumi üléseken a Közalapítványok esetén sor került a Független Könyvvizsgálói
Jelentések ismertetésére is (előterjesztés mellékletei).
Az Ectv. 30. §-a értelmében az Alapítványnak és Közalapítványoknak a beszámolóikat (mérleg,
eredménykimutatás) és közhasznúsági mellékleteiket, közalapítvány esetén a független
könyvvizsgálói jelentéssel együtt az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap
utolsó napjáig letétbe kell helyezniük, és közzé kell tenniük a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
törvényben foglaltak szerint az Országos Bírósági Hivatalnál.
A dokumentumok benyújtása 2017. május 31-ig megtörtént.
I.
A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) Debrecen város kulturális
életének mecenatúráját felvállaló szándékkal jött létre, hogy sajátos eszközeivel a város

életében meghatározó szerepet játszó kulturális szakemberek, művészek és tudományos
szakírók tevékenységét ösztönözze, az értékes kezdeményezések megvalósulását elősegítse.
Az Alapítvány 1991-ben kezdte meg működését 4.800.000.-Ft-os induló vagyonnal, melyhez
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint társalapító - 3.000.000.-Ft-ot biztosított.
Az alapító tagok között jogi személyek és természetes személyek egyaránt megtalálhatók:
Szabó Magda Kossuth-díjas írónő, özv. Holló Lászlóné, a Debreceni Hőszolgáltató Zrt., a
Debreceni Közlekedési Vállalat Zrt., a Debreceni Vízmű Zrt. és az E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt.
Az Alapítvány Kuratóriuma minden év decemberében alkotói ösztöndíj pályázatot hirdet
kulturális szakemberek, művészek és tudományos kutatók részére. A lehetőség hivatásos és
amatőr alkotók számára egyaránt nyitva áll. Feltétel a debreceni lakóhely, mivel az ösztöndíj
egyik célja a művészek és szakemberek Debrecenhez való kötődésének erősítése.
Az alkotói ösztöndíjak mellett a Kuratórium „Debrecen Kultúrájáért” elismerő díjat is
adományoz Debrecen város kulturális életében kiemelkedő szerepet játszó személyiségek,
illetve művészeti csoportok, egyesületek számára.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2016. évben 1.000.000 forint támogatást
nyújtott az Alapítvány részére. A 2016. január 22-ei díjátadáshoz kapcsolódóan a Debreceni
Egyetem, a Csokonai Színház és az Alföldi Nyomda Zrt. támogatásának köszönhetően tovább
bővült az Alapítvány lehetősége arra, hogy szándékait, célkitűzéseit megvalósítsa.
Az Alapítvány Kuratóriumának tájékoztatása alapján a díjkiosztó ünnepségre a Csokonai
Színházban került sor. Az Alapítvány Kuratóriuma - az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak
szerint - 2 fő részére Debrecen Kultúrájáért Díjat, 7 fő részére pedig Alkotói ösztöndíjat
adományozott.
II.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlésével közösen kiemelkedően közhasznú közalapítványt hozott
létre a Munkácsy Mihály által alkotott - „Ecce Homo”, „Golgota” és „Krisztus Pilátus előtt”
című - képekből álló Trilógia folyamatos, együttes debreceni bemutatásának biztosítására. „A
Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány célja a képek állagának megóvása, valamint az
elhelyezésük és bemutatásuk biztosításában való közreműködés.
„A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány 2016-ban nem részesült önkormányzati
támogatásban, vagyona gyarapítására az alapító által rendelkezésre bocsátott alaptőke kamatai
szolgálnak.
„A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány folyamatosan informálódik, és nyomon követi a
Trilógia sorsát. Amennyiben szükséges, lehetőségéhez és szakmai kompetenciájához mérten
segíti a Déri Múzeum munkáját.
A Debreceni Törvényszék 2016-ban elfogadta a „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány
alapító okiratának módosítását, így az kiadványok, könyvek kiadásával hozzájárulhat a
Munkácsy Trilógia népszerűsítéséhez, presztízsének növeléséhez.
III.

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.
A Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány céljai között szerepel Debrecen város lakossága és
a Kárpát-medence különböző államaiban élő magyarság iskolai, kulturális és tudományos
kapcsolatrendszerének bővítése, a személyes, illetve csoportos, ismeret- és tapasztalatszerzés
lehetőségeinek javítása. A Közalapítvány fontosnak tartja a történelmi, kulturális értékek,
művészeti alkotások, hagyományok megismertetését, ápolását. A határon túli partnereikre a
nemzet részeként tekintenek, és ezért szeretnék megismertetni velük Magyarország és
Debrecen kulturális, történelmi emlékeit. Ezzel párhuzamosan szeretnék azt is, hogy az
anyaországi fiatalok megismerjék az erdélyi értékeket.
A Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány 2016-ban nem részesült önkormányzati
támogatásban, vagyona gyarapítására az alapító által rendelkezésre bocsátott alaptőke kamatai
szolgálnak.
A Kápolnásfalu területén fekvő - a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány használatában lévő
- földterület értékesítése folyamatban van, tekintettel arra, hogy a Közalapítvány részére nem
áll rendelkezésre a szükséges pénzforrás az ingatlanon történő építkezéshez.
A Kuratórium a továbbiakban is kitüntetett figyelmet szentel a tehetséggondozásnak. A
kuratóriumi ülés során megkezdődött egy olyan terv kidolgozása, amely a történelem szakos
pedagógusok továbbképzésének minőségi javítását hivatott elősegíteni.
A Kuratórium feltett szándéka az egyetemek közötti szakmai, baráti kapcsolatok erősítése,
amely lehetőséget teremt a széleskörű tudástranszferre, az oktatók és hallgatók közötti
információáramlásra. Emellett célként került megfogalmazásra a Magyarság Házának helyi
kialakítása.
IV.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 99/2002. (V. 16.) Kh.
határozatával 2.000.000 Ft induló vagyonnal 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. Célja, hogy támogassa a
korszakra vonatkozó történelmi kutatásokat, azok eredményeinek közzétételét, illetve a
közoktatás és a közművelődés számára való minél szélesebb körű hozzáférhetőségét.
Küldetése, hogy Debrecen közelmúltját a helyi szellemi műhelyek és a polgárok
közreműködésével jobban megismerje és megismertesse.
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.
A Közgyűlés a 274/2016. (X. 13.) határozatával 2016. március 1. napjával a kuratórium
létszámát a hatékonyabb feladatellátás érdekében 5 főről 8 főre emelte, és megválasztotta a
Közalapítvány
Kuratóriumának elnökévé:
Dr. Mazsu Jánost,
Kuratóriumának tagjaivá:
Dr. Angi Jánost,
Dr. Bartha Eleket,
Csákvári Sándort,
Dr. Gáborjáni Szabó Botondot,
Dr. Pankotai Lászlót,
Papp Józsefet,
Szendiné Dr. Orvos Erzsébetet.
Felügyelő Bizottságának elnökévé: Becsky Tibort
Felügyelő Bizottságának tagjaivá: Zay Zsoltot,
Dr. Erdey Lászlót.
2016. év elején az alapító döntése értelmében megvalósult a Közalapítvány tevékenységi
körének bővítése, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései is átvezetésre kerültek.
A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére a
Közalapítvány működési költségeire 3.250.000 Ft összegű támogatást biztosított, amely összeg
nem került felhasználásra tekintettel arra, hogy a Bíróság 2017 januárjában jegyezte be az
alapító okirat módosítást.
A Közalapítvány részt vett a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és
emlékművek felújítása témában a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum
által kiírt HIM-HF16 kódszámú pályázat előkészítésében.
Debrecen és vonzáskörzete számos más tényező mellett egyedi abban az értelemben, hogy
kizárólagosan katonai temetkezési célra létrehozott és annak meg is őrzött temetőkkel
rendelkezik (Honvédtemető és Hősök temetője, Oroszhadifogoly- és Járványtemető). A katonai
temetők mellett több ezer hadisír található Debrecen köztemetőjében és más temetkezési
helyein. A katonai kegyeleti helyek, a Debrecenben található katonai vonatkozású
emlékművek, köztéri szobrok és emlékpontok egységes kezelése alkalmas arra, hogy a
közösség valóban teljes és több vonatkozásában páratlan honvédelmi örökségét egész
nagyságában és jelentőségében tárja a város és a nemzet közössége elé. Annak érdekében, hogy
a Minisztériumhoz beadott pályázat a lehető legjobb értékelést kapja az azt értékelő bizottságtól
a Közalapítvány rendszeres munkájával segítette a pályázati anyag összeállítását.
V.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 306/1995. (XII. 18.) Kh.
határozatával létrehozta a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítványt.

A Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány az elmúlt években ösztöndíjban részesített
tehetséges debreceni diákokat, elősegítve a közoktatásban résztvevő fiatalok
esélyegyenlőségének megteremtését.
A Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány 2016-ban 600.000 forint önkormányzati
támogatásban részesült, amely összeg táblagépek vásárlására került felhasználásra.
A Kuratórium tájékoztatása alapján a díjkiosztó ünnepségre a Város Napja alkalmából az Agóra
Tudományos Élményközpontban került sor 2016. április 16-án. A Közalapítvány Kuratóriuma
- a mellékletben foglaltak szerint - 11 egyéni ösztöndíj esetén egy-egy táblagéppel, valamint a
Hunor és Magor Hagyományőrző Lovas Közhasznú Egyesület felajánlásaként egy-egy
alkalomra szóló ingyenes lovaglási lehetőséggel jutalmazta a díjazottakat, összesen: 880.110 Ft
értékben (előterjesztés melléklete).
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokban
foglaltakat elfogadni szíveskedjen.
I.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXV. törvény 28. § (1)
bekezdése, a 29. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel a 215/2016. (VI. 23.) határozatban
foglaltakra
1./ elfogadja a melléklet szerint a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriumának az
Alapítvány 2016. évi működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy az Alapítvány 2017. évi működéséről szóló
beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
II.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e)
pontja és a (3a) bekezdése, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény 28. § (1) bekezdése és a 29.
§ (3) bekezdése alapján, figyelemmel a 216/2016. (VI. 23.) határozatra
1./ elfogadja a melléklet szerint „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány Kuratóriumának a
Közalapítvány 2016. évi működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közalapítvány 2017. évi működéséről
szóló beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Kulturális Osztály vezetője

III.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e)
pontja és a (3a) bekezdése, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény 28. § (1) bekezdése és 29. §
(3) bekezdése alapján, figyelemmel a 214/2016. (VI.23.) határozatra
1./ elfogadja a melléklet szerint a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány Kuratóriumának
a Közalapítvány 2016. évi működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közalapítvány 2017. évi működéséről
szóló beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Kulturális Osztály vezetője

IV.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e)
pontja és a (3a) bekezdése, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény 28. § (1) bekezdése és 29. §
(3) bekezdése alapján, figyelemmel a 217/2016. (VI. 23.) határozatra
1./ elfogadja a melléklet szerint az „Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország XX. Századi
Történelmében” Közalapítvány Kuratóriumának a Közalapítvány 2016. évi működéséről
szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közalapítvány 2017. évi működéséről
szóló beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Kulturális Osztály vezetője

V.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e)
pontja és a (3a) bekezdése, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény 28. § (1) bekezdése és 29. §
(3) bekezdése alapján, figyelemmel a 218/2016. (VI. 23.) határozatra
1./ elfogadja a melléklet szerint a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány
Kuratóriumának a Közalapítvány 2016. évi működéséről szóló beszámolóját és
közhasznúsági mellékletét.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közalapítvány 2017. évi működéséről
szóló beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2017. június 7.

Szentei Tamás
osztályvezető

