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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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 

megválasztotta az új kuratóriumot, de ez a döntés egy hónappal később visszavonásra 

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

(Dr. Nagy Miklós elnök mellett a tagok Kiss Gyula és Monostori János) felállítása, 

amelyet a Törvényszék is bejegyzett. Azóta már az új elnök látja el a képviseletet és 

rendelkezik a szervezet bankszámlája felett, az adminisztratív teendők ellátásában az 

Önkormányzati Hivatal nyújt segítséget, a könyvelést az egyik helyi könyvelő iroda 

végzi. 

 

A Közalapítványt az új kuratórium úgy vette át, hogy a működéshez 

(bankszámlavezetés, könyvelés) még rendelkezésre állt némi pénzösszeg, de messze 

nem elegendő ahhoz, hogy bármennyit is a céljai megvalósítására tudott volna akár 

jelképesen is fordítani, ellenben volt kölcsöntartozása az önkormányzat felé, valamint 

folyamatban volt egy uniós támogatással megvalósuló projekt lebonyolítása. 

 

A 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 műalkotás 

szerepelt, 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 2021 januárjától. 

 

A Közalapítvány „100 éves Újdombóvár – ünnepeljünk együtt!” című, TOP-7.1.1-16-

H-ESZA-2019-00296 azonosítószámú pályázatát illetően az illetékes irányító hatóság 



a támogatói okiratot 2020 májusában állította ki. A támogatási intenzitás 100%-os, a 

mértéke 15 millió Ft. A projekt egy nagyszabású programsorozat (Újdombóvár 100 

éves – jubileumi rendezvénysorozat) és két nagyrendezvény (Újdombóvári őszi 

fesztivál 2019., Újdombóvári őszi fesztivál 2020.) megszervezését tűzte ki célul. Ezév 

októberére mindhárom programelem megvalósult, a harmadik – az eredetileg a 2020. 

évre tervezett őszi fesztivál – csúszott át erre az esztendőre a pandémia következtében, 

a pályázatban megjelölt határidőt pedig sikerült módosíttatni. A Képviselő-testület a 

Közalapítvány részére 2.260.000,- Ft összegű visszatérítendő támogatást biztosított a 

projektet érintő és esedékessé váló fizetési kötelezettségek teljesítésére, azzal, hogy a 

Közalapítvány legkésőbb 2021. december 31-ig köteles a támogatás összegét 

visszatéríteni az önkormányzat számára. A Közalapítvány minden kifizetést teljesített 

október, illetőleg november folyamán. Amennyiben a benyújtott elszámolást 

elfogadják és megérkezik az uniós támogatás hátralévő része, akkor a visszafizetés 

eszközölhető, pályázati fenntartási kötelezettség a jövőre nézve nem áll fenn. Azonban 

a könyvelési és a banki költségek teljesen lenullázták a bankszámlát, vagyis az 

átutalási jutalékra már nincs fedezet, ahogyan a második félévi könyvelési díjra sem. 

 

A fentiekre tekintettel a kuratóriumi elnök kérte az alapítót, hogy biztosítson pénzügyi 

támogatást a Közalapítvány működéséhez, a javaslata 100.000 forint, amely az idei évi 

működési kiadásokra mindenképpen elegendő. Az elnök úr felhívta a figyelmet arra, 

hogy a közalapítványi célok megvalósításához érdemi bevételre, adományokra lenne 

szükség, amihez az alapító közreműködése szükségeltetne, ha pedig ennek nincs 

realitása, akkor a szervezet nem tudja betölteni a funkcióját, így az esetleges 

megszüntetését kell átgondolnia a dombóvári önkormányzatnak. 

 

Megítélésem szerint nem indokolt a HAMULYÁK Közalapítvány léte, a létrejöttének 

alapjául szolgáló célkitűzések tekintetében nélküle is lehet lépéseket tenni közvetlen 

önkormányzati finanszírozás révén is. 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján a 

közalapítványt a bíróság nemperes eljárásban akkor is megszünteti, ha az alapító ezt 

arra hivatkozással kéri, hogy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon vagy más 

szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható. A fenti jogszabály rendelkezik 

arról is, hogy a közalapítvány megszűnése esetén az alapító köteles a megszűnt 

közalapítvány vagyonát - a hitelezők kielégítése után - a céljához hasonló célra 

fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. A Dombóvári Fiatal 

Értelmiségért Közalapítvány, valamint a Dombóvári „Kisgimnazistákért” Alapítvány 

megszüntetését is ez alapján kezdeményezte a képviselő-testület az elmúlt évtizedben, 

a végleges törlésre pedig a megszüntetési kezdeményezéshez képest hosszú idő múlva 

került sor mindkettő kapcsán. A teljes folyamat végig viteléhez szükséges a 

kuratórium közreműködése is.  

 

 



A megszüntetés kezdeményezése alapján a Szekszárdi Törvényszéknek kell állást 

foglalni arról, hogy a Közalapítvány esetében bekövetkezett-e a jogutód nélküli 

megszűnési ok, pozitív döntés esetén pedig megindul a törlési eljárás. Mivel a 

Közalapítványnak van vagyona (a leltárban képzőművészeti alkotások szerepelnek) a 

Törvényszéknek kényszer-végelszámolást kell elrendelnie, amihez ki kell jelölnie egy 

végelszámolót, akinek intézkedni kell a zárómérlegek és a vagyonfelosztási javaslat 

elkészítése iránt, ezeket a kuratóriumnak kell majd elfogadnia. A végelszámolást 

követően kérelmezni kell a Közalapítvány törlését a civil szervezek nyilvántartásából. 

 

A megszüntetésre vonatkozó törvényi feltétel alátámasztására elsősorban az 

szolgálhat, hogy a közalapítványi célok megvalósítására más módon is van lehetősége 

az alapítónak.  

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatok elfogadását indítványozom. 

 

I. Határozati javaslat 

a HAMULYÁK Közalapítvány működésének támogatásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HAMULYÁK 

Közalapítvány részére a működésével kapcsolatban felmerülő költségek kifizetéséhez 

100.000,- Ft összegű támogatást biztosít a 2021. évi polgármesteri keret terhére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 

megkötésére. 

 

Határidő: 2021. december 6. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

II. Határozati javaslat 

a HAMULYÁK Közalapítvány megszüntetésének kezdeményezéséről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 

szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján alapítói jogkörben eljárva 

úgy határoz, hogy kezdeményezi a HAMULYÁK Közalapítvány (székhely: 7200 

Dombóvár, Szabadság utca 18., nyilvántartási száma: 17-01-0000001) 

megszüntetését, mivel a Közalapítvány által végzett közfeladat ellátása más 

módon, más szervezeti keretben, az önkormányzat által végezett közvetlen 

feladatellátással hatékonyabban megvalósítható. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntetéssel kapcsolatos 

további szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

 



2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a HAMULYÁK 

Közalapítvány vagyonát a bírósági nyilvántartásból való törlés után az alapító 

okiratában rögzített céljaihoz hasonló célra fordítja. 

 

Határidő: 2021. december 31. – a megszüntetés kezdeményezésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

          Pintér Szilárd 

           polgármester 


