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A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2021. május 20-án kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Tájékoztatás a Hamulyák Közalapítvány és a Dombóvári Szociális Lakásalap 

Alapítvány 2020. évi tevékenységéről, rendelkezés megszűnt közalapítvány 

vagyonáról 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. május 28. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A közalapítványok tekintetében alapvető rendelkezéseket tartalmazó 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.  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának jelenleg két saját alapítású és működő 

közalapítványa van, kettő önkormányzati kötődésű pedig ugyan már megszüntetésre 

került, de egynek még tart a kényszer-végelszámolása, a másiké pedig nemrégiben ért 

véget, így rendelkezni kell az alapító önkormányzatra átáramlott vagyonról. 

 

I. A végelszámolás alatt álló alapítványok 

 

Több más helyhatóság mellett a dombóvári kórház támogatására létrehozott 

„HOSPITAL” Alapítványnak is alapítója volt a dombóvári önkormányzat. A szervezet 

évek óta érdemben nem működött, melynek helyreállítása érdekében végül is 

valamennyi alapító meghozta a szükséges döntést (alapító okirat módosítása), de 

időközben az adóhatóság jelzésére (nem volt a szervezet nevében eljárni jogosult 

képviselő) a Szekszárdi Törvényszék törvényességi felügyeleti eljárást indított, 

melynek végén a szervezet megszüntetéséről rendelkezett 2018-ban. A Törvényszék 

végzése alapján megtörtént a vagyoni állapot bejelentése és így kényszer-

végelszámolást indított a bíróság, amely még mindig nem zárult le, habár a kijelölt 

végelszámoló cég 2019 szeptemberben kezdte meg az eljárás bonyolítását. A 

befejezést többször is sürgettük a dombóvári kórház érdekében (mivel még elég 

jelentős pénzösszeggel rendelkezik a szervezet), egyéb ráhatást sajnos nem tudunk 

gyakorolni. 

 

A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium tevékenységét segítő Dombóvári 

„Kisgimnazistákért” Alapítvány megszüntetését még 2018 szeptemberében a 

dombóvári képviselő-testület kezdeményezte, arra hivatkozva, hogy a középiskola 

fenntartója már nem Dombóvár Város Önkormányzata, továbbá az Alapítvány által 

végzett közfeladat ellátása más módon – a Gimnázium, illetve az intézményt segítő 

magánalapítvány támogatásával – hatékonyabban megvalósítható. Ezt az érvelést 

elfogadta a bíróság, és rendelkezett a megszüntetés kapcsán. Mivel az Alapítvány 

rendelkezett vagyonnal, annak sorsát rendezni kellett végelszámolás formájában.  Ez 

nemrégiben ért véget, és a Szekszárdi Törvényszék az Alapítványt törölte a civil 

szervezetek bírósági nyilvántartásából. A képviselő-testület arról is döntött, hogy a 

Dombóvári „Kisgimnazistákért” Alapítvány megszüntetésével kapcsolatos költségeket 

az önkormányzat viseli, illetve arra is kötelezettséget vállalt, hogy a bírósági 

nyilvántartásból való törlés után az önkormányzatnak átadott vagyont a Dombóvári 

Illyés Gyula Gimnázium, valamint a gimnáziumi tanulmányokat folytató dombóvári 

fiatalok támogatására használja fel. 

 

Az önkormányzatot terhelő költség nem merült fel, az alapítvány végelszámolása és 

törlése után pedig 117.500,-Ft pénzeszköz, valamint 288.733 nettó értékű tárgyi 
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eszköz maradt, ez utóbbiakat természetesen a Gimnázium használja oktatási 

segédeszközként (notebookok, vetítővásznak, projektorok stb.). 

 

Az önkormányzatra átszállt vagyon kapcsán javaslom annak továbbadását a 

Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány részére, amelynek célja a 

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium szakmai, működési színvonalának fejlesztése. 

  

I. Határozati javaslat 

a civil szervezetek nyilvántartásából törölt Dombóvári „Kisgimnazistákért” 

Alapítvány megmaradt vagyonának felhasználásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során úgy rendelkezik, hogy a civil szervezetek 

nyilvántartásából törölt Dombóvári „Kisgimnazistákért” Alapítványnak a kényszer-

végelszámolás után az alapító Dombóvár Város Önkormányzatára átszállt, pénz- és 

tárgyi eszközökből álló vagyonát – a 313/2018. (IX. 27.) Kt. határozatban vállalt 

kötelezettségnek eleget téve – az alapító átadja a Dombóvári Illyés Gyula 

Gimnáziumért Alapítvány részére, amellyel az alapítványi céljának megfelelően a 

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium működését kell támogatnia. 

 

A vagyon átadásával kapcsolatos jognyilatkozatokat Dombóvár Város Polgármestere 

teszi meg. 

 

Határidő: 2021. június 4. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

II. A működő közalapítványok 

 

A 2004-ben létrehozott 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 

Közalapítvány célja továbbá a magánszemélyek, civil szervezetek, gazdálkodó 

szervezetek, egyéb közösségek bevonása a környezetük formálásába, tervezésébe, 

értékek kutatásába, fejlesztési koncepciók kidolgozásába.  

 

A szervezet alapító okirata úgy rendelkezik, hogy a kuratóriumi tagok megbízatása a 

helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek – a kuratóriumi tag kijelölése 

után soron következő – általános választása évének utolsó napjáig tart. Az alapító 

okirat értelmében a 2014-ben választott tagok megbízatása 2019. december 31-ig 

tartott, de az öt tag közül négyen már ezt megelőzően, az önkormányzati választást 

követően lemondtak a tisztségükről. 2019 novembere végén a képviselő-testület 
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megválasztotta az új kuratóriumot, de ez a döntés decemberben visszavonásra került, 

és végül a tavaly januári rendes ülésen történt meg az új háromtagú kuratórium 

felállítása, amelyet a Törvényszék is bejegyzett. Azóta már az új elnök rendelkezik a 

szervezet bankszámlája felett, és képviseli a szervezetet. 

 

A Közalapítványt érintő adminisztratív teendők ellátásában az Önkormányzati Hivatal 

nyújt segítséget, a tavalyi évi tevékenységről szóló tájékoztatót a rendelkezésre álló 

információk alapján a Hivatal készítette.  

 

II. Határozati javaslat 

a Hamulyák Közalapítvány 2020. évi működéséről szóló tájékoztatóról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során tudomásul veszi a Hamulyák Közalapítvány 2020. évi 

működéséről szóló tájékoztatót. 

 

 

 

A Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány célja, hogy kellő számú szociális 

célra felhasználható önkormányzati lakás hiányában segítséget, anyagi támogatást 

nyújtson az 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 az alapító okirata, melynek révén 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.  

 

Mivel a korábbi tagok megbízatása lejárt, a testület a 2019. évi választást követően új 

kuratóriumot választott. Az elnök 2020. január 1-jétől változatlanul Hosszú Sándor 

Gergely, akit Máté Fanni és Forgács Ramóna segít 5 éven keresztül a kuratóriumi 

munkában. 

 

Az Alapítvány tavalyi működését taglaló tájékoztató az előterjesztés mellékletét 

képezi. 
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III. Határozati javaslat 

a Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány 2020. évi működéséről szóló 

tájékoztatóról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során tudomásul veszi a Dombóvári Szociális Lakásalap 

Alapítvány 2020. évi működéséről szóló tájékoztatót. 

 
 

Pintér Szilárd 

polgármester 
 

 
 


