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ALAPÍTÓ OKIRATA
a 2015. május 28. napján kelt módosításával egységes szerkezetbe foglalva
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„A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány
ALAPÍTÓ OKIRAT

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 ………../2015.(V. 28.) 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
1. A közalapítvány nyílt, közhasznú szervezet, ahhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi
természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban:
csatlakozó), amely, illetve aki a közalapítvány céljával egyetért, és a közalapítvány Alapító Okiratában
foglaltakat elfogadja, a célok megvalósulásához vagyoni eszközzel hozzájárul, és csatlakozási
szándékát a közalapítvány kuratóriuma részére írásban bejelenti. A csatlakozó nem válik jogosulttá
Alapítói jogok gyakorlására.
2. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet - pártpolitikai tevékenységet, továbbá
országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítását - nem folytat,
szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
3. A közalapítvány neve: „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány
A közalapítvány székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
Alapítók:

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 20.)
Az Alapítók a közalapítványt határozatlan időre hozták létre.
Az Alapítói jogok gyakorlója: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vonatkozásában 2012. január 1től a Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ a megyei önkormányzatok konszolidációjáról,
a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (1) és a (8) bekezdése alapján.
Az Alapítói jogok gyakorlója: A Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ vonatkozásában –
a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a
megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek
átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII.7.) Korm.
rendelet 18. §-ának (2) bekezdése alapján – 2013. március 31-től a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.).

2

Az Alapítói jogok gyakorlója: A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vonatkozásában tekintettel a Ptk. 74/C.§ (7) bekezdése által biztosított jogszabályi felhatalmazásra - Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024, Debrecen, Piac u. 20.).

4. A közalapítvány célja:
Kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása, ezen belül a Munkácsy Mihály által alkotott
Ecce Homo, Krisztus Pilátus előtt, Golgota című képek Magyarországon történő folyamatos
bemutatásban közreműködés, a Golgota című kép magyar tulajdonjogának megszerzésében
közreműködés, a képek állagának megóvásában, elhelyezésük és bemutatásuk biztosításában történő
részvétel.
5. A közalapítvány tevékenysége során olyan közfeladatnak minősülő kulturális tevékenységet, a
kulturális örökség megóvását, - ezen belül a Munkácsy Mihály által alkotott Ecce Homo, Krisztus
Pilátus előtt, Golgota című képek Magyarországon történő folyamatos, a festmények látványosabb
bemutatásában történő közreműködését, a Golgota című kép magyar tulajdonjogának megszerzésében
történő közreműködését, a képek állagának megóvásában, elhelyezésük és bemutatásuk biztosításában
történő részvételt - lát el, amelyet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja (kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi
védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása) alapján valósít meg.

6. A Közalapítvány cél szerinti tevékenységének körei:
a) A cél szerinti közhasznú tevékenységek:
1. Kulturális tevékenység,
2. Kulturális örökség megóvása,
3. Műemlékvédelem.
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 és a megye önkormányzatának önként vállalt feladata lehet különösen a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése.
ab) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 76. § (2) bekezdés b) pontja alapján a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
c) pontja alapján az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megis mertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
ac) 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, az
egyházi jogi személyek, a civil és gazdálkodó szervezetek, valamint az állampolgárok számára.
A közalapítvány nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
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A közhasznú szolgáltatásait a közalapítvány székhelyén kifüggeszti és az Alapító 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
7. A közalapítvány létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait
az Alapító a honlapján keresztül nyilvánosságra hozza.

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. Vagyonát a közalapítvány céljának megfelelően a trilógia ápolásához, gondozásához,
bemutatásához, presztízsének növeléséhez kapcsolódóan felhasználhatja. A pályázati feltételeket a
kuratórium határozza meg, melyet az Alapító honlapján tesz közzé. A pályázat odaítéléséről szintén a
kuratórium jogosult dönteni.
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.
9. Az Alapítók által a közalapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió
forint, amelyből a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1.000.000,- Ft-ot, azaz Egymillió forintot,
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.000.000,-Ft-ot azaz Egymillió forintot az alapítással
egyidejűleg a közalapítvány számlájára történő átutalással bocsátott a közalapítvány rendelkezésére.
10. A közalapítvány céljának eléréséhez a közalapítvány vagyona és annak hozadékai szolgálnak. A
közalapítvány induló vagyonának terhére annak 50%-át meghaladó mértékben a közalapítvány
működése során kifizetés nem teljesíthető.
11. A közalapítvány vagyonának további forrásai:
-
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az Alapítótól kapott befizetés, valamint az Alapító által a közalapítvány rendelkezésére
bocsátott vagyon;
a gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel,
költségvetési támogatás (pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési
támogatás, az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó

-

támogatás, az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás, a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerint kiutalt összege);
az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett
bevétel;
más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
befektetési tevékenységből származó bevétel;
a fentebbi pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

12. A közalapítvány vagyonához hozzájárulás nyújtható:
-

készpénzzel,
értékpapírral,
ingósággal,
ingatlannal,
vagyoni értékű joggal.

13. A közalapítvány vagyonához készpénzzel történő hozzájárulás magyar törvényes fizetőeszközzel
és devizával egyaránt történhet. A devizában történt befizetés esetén a hozzájárulás pénznemében kell
az összeget a közalapítvány bankszámláján elhelyezni.
14. A közalapítvány részére juttatott nem készpénz adományokat könyv szerinti, ennek hiányában a
szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni, figyelemmel a számviteli előírásokra.
15. A közalapítvány vagyonából kell fedezni a vagyon kezelésével, a közalapítvány működésével, a
működéshez szükséges fejlesztésekkel összefüggő költségeket.
16. A teljesített hozzájárulások nem vonhatók vissza, a közalapítványi vagyon hozadéka nem vonható
és nem fizethető ki.
17. A közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban
meghatározott céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, gazdálkodása
során elért eredményét az Alapító nem osztja fel hanem azt az Alapító Okiratban meghatározott
közhasznú tevékenységére kell fordítani.
A közalapítvány a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti
juttatásban nem részesítheti.
A közalapítvány köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni,
melyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. A
közhasznúsági melléklet a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti adatokat és információkat
tartalmazza.
A közalapítvány beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját
költségére másolatot készíthet.
Az Alapítói jog gyakorlója minden tárgyévet követő év június 30. napjáig - a felügyelő bizottság
írásbeli jelentésének birtokában - jóváhagyja a közalapítvány éves beszámolóját és a közhasznúsági
mellékletét. Az Alapítói jog gyakorlója egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatában dönt. A
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közalapítvány az elfogadott beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év
mérlegforduló napját követő május 31. napjáig köteles letétbe helyezni és közzétenni.
A közalapítvány a számviteli törvény szerinti beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletet a
civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
törvényben meghatározott módon teszi közzé, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs
Portál számára is lehetővé teszi. A beszámolónak a céginformációs szolgálat részére történő
elektronikus megküldésével a cég letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségeinek is eleget tesz.
A közalapítvány az éves beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet a döntés meghozatalát,
illetve a beszámoló és a melléklet elfogadását követő 60 napon belül a kuratórium elnöke közzéteszi az
Alapító honlapján.

III. A Közalapítvány szervei
Kuratórium
18. A közalapítvány ügyvezető szerve a kuratórium, mely nyolc személyből álló testület.
A kuratórium tagjai a közalapítvány vezető tisztségviselői. A közalapítvány törvényes képviseletét a
vezető tisztségviselő látja el. A vezető tisztségviselő a képviseleti jogát önállóan gyakorolja.
A Kuratórium tagjait, valamint a kuratórium elnökét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése választja az Önkormányzat új közgyűlésének alakuló ülését követő első üléséig terjedő
időtartamra.

19.A kuratórium elnöke:
Somogyi Béla
lakcím

20. A kuratórium tagjai:
Dr. Papp László
lakcím
Kósa Lajos
lakcím
Halász János
lakcím
Pajna Zoltán
lakcím
Bulcsu László
lakcím
Dr. Abádi Nagy Zoltán
lakcím
Dr. Szentkirályi Miklós Béla
lakcím
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21. A kuratórium elnökének és tagjának megbízatása megszűnik határozott idejű megbízás esetén a
megbízás időtartamának lejártával, megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel
bekövetkezésével, a tag halálával, a tag lemondásával, cselekvőképességének a tevékenysége
ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével, az Alapítók által történő visszahívással, amennyiben a kuratórium tagjának
tevékenysége közvetlen veszélyezteti az Alapító Okiratban meghatározott cél elérését.
22. A kuratórium is javasolhatja az Alapítóknak a kuratórium tagjának visszahívását, ha tevékenysége
a közalapítvány céljának elérését közvetlen veszélyezteti.
23. Nem lehet a kuratórium elnöke, vagy tagja, akivel szemben az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől.
Nem lehet vezető tisztségviselő akit a közügyek gyakorlásától eltiltottak.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél
is betölt.
A kuratórium elnöke és tagjai megbízásuk előtt nyilatkozatot tesznek az összeférhetetlenség
tekintetében.
24. A kuratórium évente legalább egy alkalommal, egyébként szükség szerint ülésezik. A kuratórium
ülését a kuratórium elnöke hívja össze.
25. A kuratórium hatáskörébe tartozik a közalapítvány céljának megvalósulása érdekében szükséges
döntések meghozatala, így különösen:
-

gondoskodik a közalapítvány céljának megfelelő működésről,
megállapodást köt az állami és önkormányzati költségvetési szervekkel a cél
megvalósulásához szükséges támogatás nyújtásáról,

-

dönt az Alapító Okirattal összhangban álló szervezeti és működési szabályzatáról,
jóváhagyja – a Felügyelő Bizottság előzetes véleményének figyelembevételével – a
közalapítvány éves feladat és költségtervét, mérlegét, éves beszámolóját, éves
közhasznúsági mellékletét,
beszámol az Alapítóknak tevékenységéről mérlegének, éves beszámolójának, éves
közhasznúsági mellékletének megküldésével, gondoskodik gazdálkodásának legfontosabb
adatai nyilvánosságra hozataláról.

-
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26. A kuratórium jogkörét ülésein gyakorolja. A kuratórium ülései nyilvánosak és akkor
határozatképes, ha a kuratóriumnak legalább öt tagja jelen van. A határozatképesség további feltétele,
hogy az Alapítókkal függőségi viszonyban álló tagok létszáma nem haladhatja meg a jelenlévők 50%át.
Össze kell hívni a kuratórium ülését 30 napon belül, ha a Felügyelő Bizottság döntése alapján annak
elnöke, vagy ha az Alapítók írásban kezdeményezik. Ha a Felügyelő Bizottság elnökének
kezdeményezésére a kuratórium összehívása nem történt meg, arra a 30 napos határidő lejárta után a
Felügyelő Bizottság elnöke is jogosulttá válik.
Bármely kuratóriumi tag kérheti a kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen
kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc (8) napon belül
intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget,
a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.
27. A kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet a felügyelő bizottság elnöke és tagjai.
28. A kuratórium ülésére annak tagjait, a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a tervezett napirend
közlésével és a döntéshez szükséges előterjesztések, iratok megküldésével írásban, vagy elektronikus
úton úgy kell meghívni, hogy a meghívót legalább öt nappal az ülés megkezdése előtt megkapják.
29. A kuratórium minden tagja egy-egy szavazattal rendelkezik. A kuratórium döntését általában
egyszerű többséggel hozza meg. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
30. A kuratórium ülésén jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel határoznak a közhasznúsági melléklet
és a kuratórium szervezeti és működési szabályzatának és ügyrendjének elfogadásáról.
31. A határozathozatalban nem vehet részt az a kuratóriumi tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója
(Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont), élettársa a határozat alapján
-

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, avagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Alapító Okiratban foglalt cél szerinti juttatás.
32. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a kuratóriumi ülés helyét
és idejét, a jelenlévőket, az ülésen lezajlott legfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, és
határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, illetve a tartózkodás számát és a döntés
meghozatalában részt nem vevőket.
33. A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
34. A kuratórium döntéseit a határozatok könyvében kell rögzíteni úgy, hogy abból a döntés tartalma,
időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya és a döntés személy
szerinti módja is megállapítható legyen.
A kuratórium döntéseit az érintettekkel a kuratórium elnöke írásban közli, míg a nyilvánosságra
hozatal az Alapító honlapján történik.
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A közalapítvány közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a közalapítvány
székhelyén bárki betekinthet. A betekintést kérő kérelmét a kuratórium elnöke a kérelem tudomására
jutásától számított 8 munkanapon belül köteles teljesíteni.
Amennyiben a kérelmező a megtekintett iratokról másolatot igényel, úgy azt az elnökhöz címzett
írásbeli kérelme alapján az elnök 15 napos határidővel a kérelmező költségére köteles teljesíteni
akként, hogy a dokumentum másolatokat postai úton kézbesíti a kérelmező részére.
A közalapítvány működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára vonatkozó tudnivalók, illetve
beszámolói az Alapító honlapján a nyilvánosság számára hozzáférhetők.
35. A kuratórium működésével kapcsolatosan keletkezett iratokat – ha a jogszabály másképp nem
rendelkezik – 10 évig kell megőrizni.

Felügyelő Bizottság
36. A közalapítvány gazdálkodásának, ügyvitelének, kötelezettségvállalásainak, a kuratórium
működésének ellenőrzésére az Alapító háromtagú Felügyelő Bizottságot hoz létre. A Felügyelő
Bizottság – az Alapító Okirat és a hatályos jogszabályi előírások rendelkezéseivel összhangban –
ügyrendjét maga állapítja meg.
A felügyelő bizottság tagjait, valamint annak elnökét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése választja az Önkormányzat új közgyűlésének alakuló ülését követő első üléséig terjedő
időtartamra.
A felügyelő bizottság tagja a felügyelő bizottság munkájában személyesen köteles részt venni. A
felügyelő bizottság tagjai a kuratóriumtól függetlenek, a tevékenységük során nem utasíthatóak. A
felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a kuratóriumi tagság megszűnésére vonatkozó szabályok
megfelelően alkalmazandók.

37. A Felügyelő Bizottság elnöke: Dr. Vitányi István
lakcím

38. A Felügyelő Bizottság tagjai:
Szentei Tamás
lakcím

Dr. Aradi Csaba
lakcím

39. A Felügyelő Bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik, szükség esetén célvizsgálatot
végez.
A Felügyelő Bizottság jogosult ellenőrizni a közalapítvány működését és gazdálkodását, ennek
keretében:
- kuratórium elnökétől, tagjaitól, valamint a közalapítvány munkavállalóitól tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá a közalapítvány könyveibe és irataiba, nyilvántartásaiba betekinthet, a
közalapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapírjait, valamint a szerződéseit megvizsgálhatja és
szakértővel megvizsgáltathatja,
- célvizsgálatot folytathat, ha a közalapítvány céljainak elérését veszélyeztetve látja, a vizsgálat során
szakértőt vehet igénybe,
- a közalapítvány működéséről készült beszámoló alapján vizsgálja a közalapítvány működését,
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- a Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult kuratóriumot tájékoztatni, és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a közalapítvány működése során olyan
jogszabálysértés vagy a közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt,
amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre
jogosult kuratórium döntését teszi szükségessé, valamint a vezető tisztségviselők felelősségét
megalapozó tény merült fel. A kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől
számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte
esetén a kuratórium összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. Ha a kuratórium a törvényes
működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság
köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
- a kuratórium elé terjesztett jelentéseket, előterjesztéseket a Felügyelő Bizottságnak is meg kell
küldeni.
40. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén valamennyi tagja jelen van. Határozatait
egyszerű szótöbbséggel hozza.
41. A Felügyelő Bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a
közhasznúsági melléklet elfogadásához kapcsolódóan beszámol az Alapítói jogok gyakorlójának.
42. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
- a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,
- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp
nem rendelkezik,
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást,
illetve az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.
A más közhasznú szervezet megszűnését követő három évig az, aki olyan közhasznú szervezetnél
töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely
jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó-és
vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű
adóhiányt tárt fel, amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság felfüggesztette vagy törölte.
Nem lehet továbbá a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó
kizáró ok áll fenn, továbbá akinek a hozzátartozója a közalapítvány vezető tisztségviselője.
Nem lehet a felügyelő bizottság tagja akit a közügyek gyakorlásától eltiltottak.
A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő
teljesítésével a közalapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség
szabályai szerint felelnek a közalapítvánnyal szemben.
A Felügyelő Bizottság
összeférhetetlenségükről.
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Közös szabályok
43. A kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek, de a megbízatásukkal
kapcsolatosan – előlegezett, közvetlenül, igazoltan és indokoltan – felmerült költségeik megtérítésére
a közalapítvány vagyonának terhére jogosultak.
Az Alapító és az Alapítói jog gyakorlójának határozathozatalában nem vehet részt azon tagja
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a közalapítvány terhére másfajta
előnyben részesít,
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a közalapítványnak nem tagja vagy Alapítója,
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

IV. Záró rendelkezések

44. A közalapítvány megszűnésére a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény és az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXV. törvény rendelkezései alapján kerülhet sor.
45. A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona - a hitelezők kielégítése után - az
Alapítókat az induló vagyonhoz történő hozzájárulásuk arányában illeti meg, akik azt a megszűnt
közalapítvány céljához hasonló célra kötelesek fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően
tájékoztatniuk kell.
46. Az Alapító Okirat módosítását (a módosítással egybeszerkesztett szövegét) - bírósági
nyilvántartásba vételt követően - a Magyar Közlönyben, illetve az Alapítók hivatalos lapjában –
ennek hiányában a helyben szokásos módon - kell közzétenni.
47. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V.
törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók.
48. Az Alapító Okiratot az Alapító és az Alapítói jog gyakorló Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése a ……../2015.(V. 28.) határozata alapján írja alá.
Az Alapítói jog gyakorlója megbízza a Dr. Nyéki Ügyvédi Irodát (ügyintéző: Dr. Nyéki Emese ügyvéd)
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.
Debrecen, 2015. ………………
………………………………
Dr. Papp László
Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának polgármestere
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Záradék:
Az Alapító, illetve az Alapítói jogok gyakorlója kijelenti, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe
foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes
szerkezetű Alapító Okiratban a módosítással érintett szövegrészek dőlt betűvel kerültek jelölésre.
Debrecen, 2015…………………

………………………………
Dr. Papp László
Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának polgármestere

Ügyvédi ellenjegyzés, záradék:
Alulírott Dr. Nyéki Emese ügyvéd jelen okiratot 2015…………. napján ellenjegyzem, ezzel igazolva
azt, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapítói jog gyakorlója
2015………….. napján kelt döntésének. Igazolom, hogy a 2015…………….. napi módosítással
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat az Alapítói jog gyakorlója kinyilvánított akaratának
megfelel.
Igazolom továbbá, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő
okirat – módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a
létesítő okirat bevezető része valamint a 6,8,17,23,,29,30,42,48, pontjainak változása adott okot.
Az Alapítói jog gyakorló az Alapító Okiratot előttem 2015…………… napján saját kezűleg írta alá.
Debrecen, 2015…………………..

Dr. Nyéki Emese ügyvéd
(Az Alapító Okiratban foglalt módosítások dőlt betűvel jelezve)
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