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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának jelenleg három érdemben működő közalapítványa 
van. Több más önkormányzat mellett a dombóvári kórház támogatására létrehozott 
HOSPITAL Alapítványnak is alapítója a dombóvári önkormányzat, de ez a szervezet 
jelenleg érdemben nem működik. Az alapító okirat módosítását, illetve az új 
kuratóriumot immár mindegyik alapító elfogadta, de az elfogadott dokumentumok csak 
valamennyi polgármester aláírása után nyújthatók be a Szekszárdi Törvényszékre, 
vagyis az év második felében várható előrelépés az ügyben. 
  
A közalapítványok tekintetében alapvető rendelkezéseket tartalmazó, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény értelmében a közalapítvány alapító 
okiratban megjelölt ügyvezető szerve a közalapítvány működéséről az alapítónak évente 
beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni köteles. A 
három közalapítvány közül egyébként csak a „Kisgimnazistákért” Alapítvány 
rendelkezik közhasznú minősítéssel, a regisztrált szja 1%-os civil kedvezményezettek 
között ez a szervezet, illetve a Hamulyák Közalapítvány szerepel. 
 
I. 
 
A Hamulyák Közalapítvány célja a városkép szempontjából meghatározó épített 
értékek védelme, a város közterületen lévő, illetve közterülettel érintkező építészeti 
elemeinek, örökségének, arculatának fejlesztése, a meglévő értékek fenntartása, 
karbantartása, helyreállítása, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő 
bemutatásuk feltételeinek biztosítása, károsodásának megakadályozása. A szervezet – 
az új kuratóriumnak köszönhetően – a korábbi évek „tetszhalott” állapota után először 
2015-ben végzett érdemi tevékenységet, több kezdeményezést is elindított, illetve 
megvalósított. A könyvelési feladatok ellátása megoldódott, az adminisztratív teendők 
ellátásában az Önkormányzati Hivatal nyújt segítséget. Nemrégiben a szervezetet 
megbírságolta a Szekszárdi Törvényszék cégbírósága, miután a 2012. és 2013. évi 
számviteli beszámolók nem lettek benyújtva. Mindez az akkori kuratóriumi tagok 
felelőtlenségét jelzi, az érdemi működés (pénzügyi műveletek és bankszámlaszám) 
hiánya nem jelent felmentést a beszámolási kötelezettség alól. 
 
A képviselő-testület új helyi elismerésként vezette be 2016. év elején a Hamulyák-díjat, 
melynek célja azoknak az elismerése, akik a lakókörnyezetük magas színvonalú, 
példaértékű fenntartásával, gondozásával hozzájárulnak Dombóvár városképének 
javításához, a környezeti állapot fejlesztéséhez. Az első két alkalommal a díj 
odaítélésben a Közalapítvány kuratóriumának is jelentős szerepe volt. 
 
2016-ban a testület 7.600.000,- Ft kölcsönt nyújtott a Közalapítványnak Párkányi Raab 
Péter szobrának megvásárlásához, a visszafizetés határideje a 2018. év vége. 
 
A tavalyi évre vonatkozó beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. 
 



  

 
 
II. 
 
A Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány célja az, hogy kellő számú szociális 
célra felhasználható önkormányzati lakás hiányában segítséget, anyagi támogatást 
nyújtson arra rászoruló és arra érdemes magánszemélyeknek - különösen fiatal 
házasoknak -, akik saját tulajdonú vagy önálló bérletű lakóingatlanhoz szeretnének jutni 
és saját erőből is áldoznak erre a célra. Az Alapítvány támogatja a lakóingatlan 
bővítésére, komfortfokozatának növelésére irányuló magánberuházásokat is. Még 2016-
ban került módosításra a szervezet alapító okirata, miszerint a tevékenységi kör 
kiegészült azzal, hogy az Alapítvány kamatmentes kölcsön formájában támogatást adhat 
szociálisan rászoruló dombóvári lakástulajdonosok megsegítésére – a lakhatás átmeneti 
megoldására, a helyreállításra, a károkozóval szembeni igényérvényesítésre vagy 
rendkívüli helyzet kialakulásának megelőzésére –, akiknek lakástulajdona önhibáján 
kívül vált lakhatatlanná vagy ilyen helyzet bekövetkezése fenyeget. A jóváhagyott 
500.000 forint pótlólagos befizetés átutalása 2017-ben megtörtént. 
 
Az Alapítvány tavalyi működéséről szóló beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
III. 
 
A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium tevékenységét segítő Dombóvári 
„Kisgimnazistákért” Alapítvány  céljai a következők: 
a/ elősegíteni a nyolcosztályos gimnáziumi oktatást folytató iskolában a nyelvoktatás 

feltételeinek javítását, 
b/ hozzájárulni a kiemelkedő képességű tanulók külföldi tanulmányútjainak 

szervezéséhez, 
c/ elősegíteni a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatását. 
 
Az Alapítvány 2017. évi működéséről szóló beszámoló mellékelve. A Gimnázium 
mellett több alapítvány is működik, nem újkeletű a gondolat, hogy az önkormányzati 
közalapítvány ezek egyikébe beolvadhatna, de ehhez az alapítók megfelelő döntése, 
illetve könyvelői és ügyvédi közreműködés lenne szükséges, vagyis költséggel jár. 
 
 
  



  

I. 
Határozati javaslat 

a Hamulyák Közalapítvány 2017. évi működéséről szóló beszámolóról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Hamulyák 
Közalapítvány 2017. évi működéséről szóló beszámolót. 
 
 
           Máté Zoltán  
      kuratóriumi elnök 
  
  

II. 
Határozati javaslat 

a Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány 2017. évi működéséről szóló 
beszámolóról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári 
Szociális Lakásalap Alapítvány 2017. évi működéséről szóló beszámolót. 
 
 

    Király Gábor  
kuratóriumi elnök 

 
 

III. 
Határozati javaslat 

a Dombóvári „Kisgimnazistákért” Alapítvány  2017. évi működéséről szóló 
beszámolóról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári 
„Kisgimnazistákért” Alapítvány 2017. évi működéséről szóló beszámolót. 
 
 

 Szenyéri Csilla  
kuratóriumi elnök 


