
Tájékoztató a Hamulyák Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről 

 

A 2004-ben létrehozott Hamulyák Közalapítvány célja a városkép szempontjából 

meghatározó épített értékek védelme, a város közterületein 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 

Közalapítvány célja továbbá a magánszemélyek, civil szervezetek, gazdálkodó 

szervezetek, egyéb közösségek bevonása a környezetük formálásába, tervezésébe, 

értékek kutatásába, fejlesztési koncepciók kidolgozásába.  

 

A Hamulyák Közalapítvány részére Dombóvár Város Önkormányzata 7.600.000,- Ft 

összegű kölcsönt nyújtott, melynek visszafizetési határideje a 372/2019. (XII. 18.) Kt. 

határozat szerint 2020. március 31. lett volna, azonban a veszélyhelyzet alatt a 

21/2020. (III. 27.) határozattal 2020. november 30-ig meghosszabbításra került a 

kölcsön lejárata. A kölcsönt a Közalapítvány az Ogulin udvarban található, Párkányi 

Raab Péter Forrás című, életnagyságú egész alakos, kagylót tartó bronzból készült női 

szobor beszerzésére kapta. A kölcsönszerződésben biztosítékként a szobor szerepel, 

erről külön zálogszerződés is köttetett a felek között. A Közalapítvány kuratóriuma és 

az akkori városvezetés a visszafizetést célzott adományokból remélte eszközölni. 

Ennek teljesítése irrelevánssá vált, így az Önkormányzat tavaly decemberben élt a 

zálogszerződésben biztosított lehetőségével és a követelés, illetve a kamat fejében 

tulajdonba vette a szobrot. 

 

A Hamulyák Közalapítvány a „100 éves Újdombóvár – ünnepeljünk együtt!” című 

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00296 azonosítószámú projektje támogatásban részesült. 

Az illetékes irányító hatóság a támogatói okiratot 2020 májusában kiállította. A 

támogatási intenzitás 100%-os, a mértéke 15 millió Ft. A projekt egy nagyszabású 

programsorozat (Újdombóvár 100 éves – jubileumi rendezvénysorozat) és a két 

nagyrendezvény (Újdombóvári őszi fesztivál 2019., Újdombóvári őszi fesztivál 2020.) 

megvalósítását tűzte ki célul, melyek lehetőséget biztosítottak az élményközpontú, 

kulturális közösségi élet megteremtésére, valamint a helyi közösségek aktivizálására, 

tudatosságának fokozására Dombóváron. 

 

Az első két programelem megvalósításra került, míg a harmadik – a 2020. évi 

Újdombóvári őszi fesztivál – lebonyolítására a COVID-19 miatt kialakult pandémiás 

helyzet következtében nem volt lehetőség. A pályázatban megjelölt határidőt sikerült 

módosítattni, így 2021. június 30-ig kapott haladékot ennek megszervezésére a 

Közalapítvány.  

 

Az elnyert 15 millió Ft támogatásból 3.750.000 Ft előleget biztosított a Magyar 

Államkincstár, illetve 8.990.676 Ft támogatás már lehívásra került. Kifizetéssel érintett 

forrásfelhasználás 8.990.676 Ft, míg kifizetéssel nem érintett forrás 6.009.324 Ft. 

Amennyiben a harmadik rendezvényt (Újdombóvári őszi fesztivál 2020) nem sikerül 

megvalósítani, abban az esetben a Magyar Államkincstár által folyósított 3.750.000 Ft 

összegű előleget vissza kell fizetni, mely a Közalapítvány bankszámláján 



rendelkezésre áll. A fennmaradó pénz az alapítványi célok érdemi megvalósítására 

nem elegendő, a működés (számlavezetési és könyvelési díj) finanszírozására biztosít 

fedezetet még egy ideig. 

 

 

 

 

 

 


