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Tisztelt Közgyűlés!
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, 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.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése terhére a Közalapítvány
működési költségeire 100.000 Ft összegű támogatást biztosított.
A Közalapítvány kuratóriumának tájékoztatása alapján - az Alapító Okiratában meghatározott céljai
elérése érdekében - a 2014. évben az önkormányzati támogatást, valamint saját vagyonának egy
részét működési költségeinek, valamint könyvelési, könnyvizsgálói költségeinek fedezésére
használta fel. Hozzájárult továbbá a „Cívis élet lexikona” c. lexikon kutatási anyagának
elkészítéséhez, megjelentetéséhez.
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 okiratban 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 egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény ( a
továbbiakban: Ectv.) civil szervezetekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az Ectv. 28.§ (1) bekezdése és 29.§ (3) bekezdése alapján a civil szervezeteknek a működésükről,
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet kell
készíteni.
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.
A Közalapítvány elkészítette a 2014. évi működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági
mellékletét (határozati javaslat melléklete), melyet a Kuratórium elfogadott.
Fentiek alapján a Felügyelő Bizottság megállapította (előterjesztés melléklete), hogy a
Közalapítvány az alapító okiratban foglaltak szerint működik.
A kuratóriumi ülésen sor került a Független Könyvvizsgálói Jelentés ismertetésére is (előterjesztés
melléklete).
Az Ectv. 30.§-a értelmében a közalapítványnak a beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, a
független könyvvizsgálói jelentéssel együtt az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik
hónap utolsó napjáig letétbe kell helyeznie és közzé kell tennie 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 2015. május 31-ig megtörtént.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
HAT Á R O ZAT I JAVAS LAT
A Közgyűlés
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e)
pontja, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény 28. § (1) bekezdése és 29. § (3) bekezdése alapján,
figyelemmel a 2006. évi LXV. törvény 1. § 3a) bekezdésére, valamint a 143/2014. (VI. 26.)
határozatra
1./ elfogadja a melléklet szerint az „Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi
Történelmében” Közalapítvány Kuratóriumának a Közalapítvány 2014. évi működéséről szóló
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közalapítvány 2015. évi működéséről szóló
beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2015. június 01.

Szentei Tamás
osztályvezető

