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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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.  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának jelenleg két saját alapítású és működő 

közalapítványa van, kettő önkormányzati kötődésű pedig ugyan már megszüntetésre 

került, de még tart a vagyoni viszonyainak lezárása. 

 

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 (nincs 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 nem zárult le, a kijelölt végelszámoló 

tavaly szeptemberben kezdte meg az eljárás bonyolítását. 

 

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 

rendelkezik vagyonnal, annak sorsát rendezni kell végelszámolás formájában.  Ez már 

folyamatban van, így a kuratórium már nem működik, a szervezet ügyeiben a 

végelszámoló jár el, aki a korábbi kuratóriumi elnök. 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. 

 



  

II. A működő közalapítványok 

 

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 képviselő-testület új helyi elismerésként vezette be a 2016. év elején a Hamulyák-

díjat, melynek célja azoknak azjutalmazása, akik a lakókörnyezetük magas színvonalú, 

példaértékű fenntartásával, gondozásával hozzájárulnak Dombóvár városképének 

javításához, a környezeti állapot fejlesztéséhez. A díj odaítélésében a Közalapítvány 

kuratóriumának véleményező szerepe van. 

 

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. November végén a képviselő-testület 

megválasztotta az új kuratóriumot, de ez a döntés decemberben visszavonásra került, 

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

amelyet a Törvényszék is bejegyzett. Azóta elkezdődött az átadási folyamat a korábbi 

és az új elnök között, illetve a bankszámlát vezető pénzintézet felé is történtek 

intézkedések annak érdekében, hogy afelett az új elnök rendelkezzen. 

 

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. 

 

 

I. Határozati javaslat 

a Hamulyák Közalapítvány 2019. évi működéséről szóló tájékoztatóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Hamulyák 

Közalapítvány 2019. évi működéséről szóló tájékoztatót. 

 

 



  

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 tavaly novemberben 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. 

 

II. Határozati javaslat 

a Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány 2019. évi működéséről szóló 

tájékoztatót 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 

Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány 2019. évi működéséről szóló tájékoztatót. 

 

 

 

Pintér Szilárd 

 polgármester 



  

Tájékoztató a Hamulyák Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről 

 

A Hamulyák Közalapítvány alapító okiratában rögzített feladata a Dombóvár 

városképe szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a város közterületén 

lévő, illetve a közterülettel érintkező építészeti örökségek 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. 

 

Bódogné Pethes Janka, mint a Felvidékről származó dombóváriak önkéntes 

képviselője azzal a kéréssel fordult a tavalyi év elején a kuratórium elnökéhez, hogy a 

Hamulyák Közalapítvány közreműködésével szeretnének a felvidéki magyarok 

kitelepítésének 70. évfordulójára egy kopjafát készíttetni, és ezt elkészülte esetén a 

kertvárosi városrészben található Szent László téren felállítani. A Hamulyák 

Közalapítvány megvásárolta a Szentgáloskéren élő Varga Károly fafaragómester által 

készített kopjafát, mely 2019. április 6-án felavatásra került. A Közalapítvány részére 

Bódogné Pethes Janka átadta az általa összegyűjtött adományokat, amelyek fedezték a 

vásárlással járó kiadást. 

 

A 2016. év elején bevezetett Hamulyák-díj a 2019-es évben is kiosztásra került. Az 

elismerés célja azon személyek, vállalkozások jutalmazása, akik a lakókörnyezetük 

magas színvonalú, példaértékű fenntartásával, gondozásával hozzájárulnak Dombóvár 

városképének javításához, a környezeti állapot fejlesztéséhez. A díj adományozásáról 

a Hamulyák Közalapítvány kuratóriumának véleménye és egy szakmai zsűri bírálata 

alapján a polgármester dönt. Hamulyák-díjra 2019. évben 4 magánszemélytől érkezett 

pályázat. Egy személy Hamulyák-díjban részesült, míg két résztvevő oklevelet kapott.  

 

2016-ban a dombóvári önkormányzat 7.600.000,- Ft összegű kölcsönt nyújtott a 

Közalapítvány részére Párkányi Raab Péter „Forrás” című, életnagyságú, egész alakos, 

kagylót tartó, bronzból készült női szobrának megvásárlásához. A visszafizetés 

határideje már többször meg lett hosszabbítva, 2019-ben két alkalommal is (az eredeti 

határidő 2018. december 31-e volt). A kölcsön visszafizetésének biztosítékát a szobor 

képezi, amelyre a zálogjogot a 2016. június 27-én kelt zálogszerződésben rögzítették a 

felek. A kölcsönt kamat is terheli, amely már eléri a 250.000,-Ft-ot. A Közalapítvány 

jelenleg rendelkezik a működéshez szükséges pénzeszközzel (mintegy 350.000,-Ft-

tal), de a kölcsön és a kamat pénzben történő visszafizetésére a tavalyi évben sem volt 

lehetősége. Kiadási oldalon lényegében még a bankszámlavezetés és a könyvelés 

költsége jelentkezett 2019-ben. A 2018. évi személyi jövedelemadó 1%-ának 

felajánlásából 5.543,-Ft bevétel érkezett a Közalapítvány számlájára. 

 

A 2018. év végén a Közalapítvány elkezdte a „100 éves Újdombóvár” programsorozat 

tartalmi elemeinek összegyűjtését, és a különböző programok szervezőivel az 

egyeztetést. Ennek köszönhetően alakult ki az a pályázati anyag, mely 2019. január 

31-én került benyújtásra a Dombóvári HACS Egyesület által kiírt TOP-7.1.1-16-H-



  

046–3 azonosítószámú, Közösségi célú rendezvények, programsorozatok, 

szemléletformálási programok, klubfoglalkozások megvalósítása a dombóvári helyi 

közösség számára című felhívásra. A pályázat célja a 2019. évi „Újdombóvár 100 éves 

– jubileumi rendezvénysorozat” és a két nagyrendezvény (Újdombóvári őszi fesztivál 

2019, valamint Újdombóvári őszi fesztivál 2020) megvalósítása. A pályázat helyi 

szinten pozitív értékelést kapott, így a Közalapítvány megkezdte annak 

megvalósítását, amelybe rendezvényszervezőként a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-t vonta 

be, az erről szóló szerződés megkötésre került, és a cég segítségével a 2019. évi 

programok megtartásra kerültek. A pályázat támogatói okirata a 2020. évben került 

kiállításra, a támogatás előlege révén megkezdhető a már lejárt számlák és esedékes 

kifizetések rendezése. 

 

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. A megbízatási 

idő lejártával a tag ismételten újraválasztható. A 2014. év végén az alábbi összetételű 

kuratóriumot választotta meg a képviselő-testület: 

 

• Máté Zoltán elnök 

• Konyár Melinda tag 

• Szabó Loránd tag 

• dr. Urbánné Patkás Márta tag 

• Molnár Tünde tag 

 

A tagok közül a 2019. évi önkormányzati választást követően többen is lemondtak, dr. 

Urbánné Patkás Márta november 1-jével, Molnár Tünde, Máté Zoltán és Szabó Loránd 

pedig november 25-én. Konyár Melinda megbízatása 2019. december 31-ig tartott. 

 

 

 

 



  

Tájékoztató a Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány 2019. évi 

tevékenységéről 

 

Az alapítvány célja, hogy kellő számú szociális célra felhasználható önkormányzati 

lakás hiányában segítséget, anyagi támogatást nyújtson a 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. Az Alapítvány támogatást adhat a rászoruló 

dombóvári lakástulajdonosok megsegítése céljából a lakhatatlanná válás megelőzésére, 

illetve kezelésére.  

 

Az alapítvány vagyona az induló vagyonból, az alapító pótlólagos befizetéseiből, 

valamint az alapítványhoz csatlakozók pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásából 

(adományaiból) áll. 

 

Az alapító az alapítvány vagyonába évente pótlólagos befizetést tehet a tárgyévre 

vonatkozó önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott konkrét összegben. 

Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy, illetve 

jogi személyiség nélküli szervezet, személyegyesülés csatlakozhat. Az alapítvány 

pénzeszközeit bankszámlán kell elhelyezni. Az alapítványi vagyonnal a Kuratórium 

legjobb meggyőződése szerint önállóan gazdálkodik, az alapítványi célok minél 

eredményesebb megvalósítása érdekében. Az alapítvány elsődlegesen gazdasági 

tevékenységet nem folytathat, vállalkozásban csak korlátolt felelősséggel vehet részt. 

 

Alapítványi támogatás nyújtható: 

- lakóingatlan vásárlására, bővítésére, 

- lakóingatlan komfortfokozatának emelésére, 

- nem lakás célú ingatlan lakássá alakítására, 

- önkormányzati bérlakás lakhatóvá tételére. 

- szociálisan rászoruló dombóvári lakástulajdonosok megsegítésére – a lakhatás 

átmeneti megoldására, a helyreállításra, a károkozóval szembeni 

igényérvényesítésre vagy rendkívüli helyzet kialakulásának megelőzésére –

kamatmentes kölcsön formájában annak, akinek lakástulajdona önhibáján kívül 

vált lakhatatlanná vagy ilyen helyzet bekövetkezése fenyeget. 

 

Az alapítvány kuratóriuma felhívás útján értesíti a dombóvári lakosokat az 

alapítványtól igényelhető támogatásról. A felhívást a helyi sajtóban és Dombóvár 

Város Önkormányzatának hivatalos honlapján kell megjeleníteni, illetve a Dombóvári 

Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán a felhívást tartalmazó szórólapokat 

kell elhelyezni. 

 

Az alapítvány kezelője, döntéshozó és irányító szerve a háromtagú kuratórium. A 

kuratóriumi tag megbízatása a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek – a 

kuratóriumi tag kijelölése után soron következő – általános választása évének utolsó 

napjáig tart.  



  

 

 

 

A kuratórium tagjai az alábbi személyek voltak 2019-ben: 

    

Elnök:  néhai Király Gábor, 2019. február 28-tól Hosszú Sándor Gergely  

Tagok: Horváthné Gyánó Bernadett  

             Ligorovics Zsolt 

 

Az alapítvány minden évben pályázatot ír ki az alapító okiratában foglaltaknak 

megfelelően, így működése során több száz pályázót segített a lakhatási feltételének 

javításában, önkormányzati ingatlan megvásárlásában. A kamatmentes támogatás 

visszafizetésének futamideje öt év. Természetesen mód és lehetőség van a 

kamatmentes támogatás összegének idő előtti visszafizetésére, amivel az évek alatt 

sokan éltek is.  

 

Mivel a támogatást vissza kell téríteni, és nem is nagy összegű, ezért igénylésére az 

érdeklődés csökken. Sokan már a pályázat benyújtása előtt „megfutamodnak”. Az is 

gyakori, hogy nem saját tulajdonban lévő ingatlanra akarnak kölcsönt felvenni, pl. 

bérlakásra vagy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonában lévő ingatlanra.  

 

A 2019. évben egy alkalommal került kiírásra pályázat, melyre 2 családtól érkezett 

támogatási igény; mindkettő pozitív elbírálást kapott, részükre összesen 300.000,- Ft 

visszatérítendő támogatást nyújtott az Alapítvány. 

 

A 2019. évben jelzálogtörlés 7 esetben történt, illetve a kuratórium elnöke 12 

támogatottat szólított fel a fizetési kötelezettségének teljesítésére, mivel azzal 

késedelembe esett. Sok a kintlévőség, melyet egyre nehezebb beszedni, mivel az 

adósságot nem lehet letiltani a jövedelemből.  A nemfizetők az év folyamán többször 

is kapnak fizetési felszólítást. Ennek és a kölcsönfelvevővel történő kapcsolattartás 

eredményeképpen már több éve lejárt szerződések összegét is sikerült visszafizettetnie 

a Kuratóriumnak. Az előző évhez képest némi javulás tapasztalható a felszólítottak 

fizetési hajlandósága körében. 

 

Az alapítvány kiadása 767.250.-Ft volt az ügyvédi, a postai és banki költségekkel, 

illetve a földhivatali, könyvelői és személyi kiadásokkal együtt.  

 


