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Tisztelt Képviselő-testület!
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 lényegében már csak egy érdemben működő
közalapítványa van, mégpedig a Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány.
A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium tevékenységét segítő Dombóvári
„Kisgimnazistákért” Alapítvány megszüntetését még 2018 szeptemberében a
dombóvári képviselő-testület arra hivatkozva kezdeményezte, 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 Alapítványnak
volt vagyona, annak sorsát rendezni kellett végelszámolás formájában. Ez 2020-ban
véget ért, és a Szekszárdi Törvényszék az Alapítványt jogerősen törölte a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásából tavaly januárban. Az önkormányzatra – mint
alapítóra – átszállt vagyon (117.500,-Ft pénzeszköz, valamint 288.733 nettó értékű
tárgyi eszköz) kapcsán a testület májusban hozott döntést annak továbbadásáról a
Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány részére, a vagyonátadás pedig a
nyár folyamán megtörtént.
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, így kényszer-végelszámolást
indított a bíróság, amely még mindig nem zárult le, habár az 2019 szeptemberben
kezdődött. A befejezést többször is sürgettük a dombóvári kórház érdekében (mivel
még elég jelentős pénzösszeggel rendelkezik a szervezet), egyéb ráhatást sajnos nem
tudunk gyakorolni. A végelszámoló Varga és Társa Kft. 2021. június 18-án adta be a
törlési kérelmet és a vagyonfelosztási javaslatot a Törvényszékhez, azonban a törlésre
még nem került sor (abban a dombóvári önkormányzatra eső összegként 7.427.858 Ft
szerepelt). A Kft. tájékoztatása szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal támasztott újabb
követelést, emiatt a Törvényszék nem fogadta el a zárómérleget, valamint jogvita
alakult ki abban, hogy az állam vagy az eljárás alatt álló szervezet viselje-e a
végelszámolás költségeit, emiatt át kellett dolgozniuk a vagyonfelosztási tervezetet is.
A NAV még bevallásokat is hiányolt, amiket a végelszámoló abszolvált, és „nagyon
remélik, hogy hamarosan tényleg megszűnik az eljárás”.

A 2004-ben létrehozott HAMULYÁK Közalapítvány tekintetében Dr. Nagy Miklós
kuratóriumi elnök tavaly novemberben kérte az alapítót, hogy biztosítson pénzügyi
támogatást a Közalapítvány működéséhez, valamint 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. Erre tekintettel a Képviselő-testület az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján határozott úgy
alapítói jogkörben eljárva tavaly november végén, hogy kezdeményezi a
HAMULYÁK Közalapítvány (székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.,
nyilvántartási száma: 17-01-0000001) megszűnésének megállapítását, arra hivatkozva,
hogy a Közalapítvány célját képező közfeladat ellátásának biztosítása más módon és
más szervezeti keretben, hatékonyabban megvalósítható, mégpedig az önkormányzat
közvetlen, saját költségvetésén alapuló feladatellátása révén, tekintettel arra is, hogy a
Közalapítvány a céljai megvalósításához szükséges vagyonnal, pénzügyi eszközökkel
már nem rendelkezik.
Az elmúlt év végén a Szekszárdi Törvényszéknél megindításra került a nemperes
eljárás, amelynek során – hiánypótlást követően – a Törvényszék a Pk.60.128/2003/47.
számú, 2022. március 9-én jogerőre emelkedett végzésével megállapította, hogy a
Közalapítvány tekintetében a jogutód nélküli megszűnést eredményező ok
bekövetkezett. Ezt követően a Pk.60.128/2003/49. számú végzésével módosította a
Közalapítvány nyilvántartásba bejegyzett adatait, amellyel a nevébe bekerült a
„megszűnt” toldat, valamint a Törvényszék felhívást tett közzé arra vonatkozóan, hogy
45 napon belül lehet bejelenti a Közalapítvány vagyoni viszonyait érintő információt,
igényt (követelés, bírósági, közjegyzői vagy hatósági eljárás, vagyonelem). A végzésre
tekintettel a Törvényszéket tájékoztattam arról, hogy a Közalapítvány rendelkezik
bankszámlával, azon minimális pénzeszközzel, valamint egyéb – bár nem
forgalomképes – ingó vagyontárggyal. Ebből kifolyólag minden bizonnyal kényszervégelszámolást fog a bíróság elrendelni.
A Közalapítvány „100 éves Újdombóvár – ünnepeljünk együtt!” című, TOP-7.1.1-16H-ESZA-2019-00296 azonosítószámú (újdombóvári rendezvények megvalósítására
irányuló) pályázatát illetően minden kifizetést teljesített tavaly ősszel, melyhez az
önkormányzat 2.260.000,- Ft összegű visszatérítendő támogatást biztosított, melyet
még nem tudott visszafizetni, miután az utolsó kifizetési kérelmét még nem hagyták
jóvá. Erre tekintettel javaslom átvenni a pályázattal összefüggő jogokat és
kötelezettségeket. A Közalapítvány tavalyi tevékenysége tulajdonképpen ezzel a
pályázattal függött össze, miután a harmadik nagyrendezvényt is lebonyolította, illetve
a működésével kapcsolatban felmerülő költségeire biztosított 100.000,-Ft összegű
támogatásból rendezni lehetett a könyvelési díjat a 2021. évre nézve az év végén.
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I. Határozati javaslat
a HAMULYÁK Közalapítvány 2021. évi működéséről szóló tájékoztatóról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a
HAMULYÁK Közalapítvány 2021. évi működéséről szóló tájékoztatót.
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Dombóvár Város Önkormányzata a
HAMULYÁK Közalapítvány által megvalósított „100 éves Újdombóvár –
ünnepeljünk együtt!” című, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00296 azonosító számú
projekttel összefüggésben a HAMULYÁK Közalapítvány jogutód nélkül történő
megszűnésére tekintettel – mint alapító – átvállalja a projekttel összefüggő
kötelezettségeket.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2022. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
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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 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 beszámoló az előterjesztés mellékletét
képezi.
II. Határozati javaslat
a Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány 2021. évi működéséről szóló
beszámolóról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári
Szociális Lakásalap Alapítvány 2021. évi működéséről szóló beszámolót.
Pintér Szilárd
polgármester
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