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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának jelenleg három saját alapítású közalapítványa 
van, de ebből egyik hamarosan megszűnik. 
 
A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium tevékenységét segítő Dombóvári 
„Kisgimnazistákért” Alapítvány megszüntetését még tavaly szeptemberben 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 megszüntetés után az önkormányzatnak átadott vagyont a bírósági 
nyilvántartásból való törlés után a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium, valamint a 
gimnáziumi tanulmányokat folytató dombóvári fiatalok támogatására használja fel. 
 
A másik kettő 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. Az alapító okirat 
értelmében így a jelenlegi tagok megbízatása 2019. december 31-ig tart, ezért új 
kuratórium választása szükséges mind a Hamulyák Közalapítvány, mind a Dombóvári 
Szociális Lakásalap Alapítvány tekintetében. 
 
Az új Polgári Törvénykönyv szerint a kuratórium főszabály szerint három természetes 
személyből áll, akik közül legalább kettőnek állandó belföldi lakóhellyel kell 
rendelkeznie. Az alapító háromnál több tagból álló kuratóriumot is kijelölhet. Az 
alapító és közeli hozzátartozói viszont semmi esetre sem lehetnek többségben a 
kuratóriumban.  
 
I. 
 
A 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.  
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A képviselő-testület új helyi elismerésként vezette be a 2016. év elején a Hamulyák-
díjat, melynek célja azoknak az elismerése, akik a lakókörnyezetük magas színvonalú, 
példaértékű fenntartásával, gondozásával hozzájárulnak Dombóvár városképének 
javításához, a környezeti állapot fejlesztéséhez. A díj odaítélésben a Közalapítvány 
kuratóriumának is van szerepe. 
 
Öt évvel ezelőtt 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 az önkormányzati választást követően többen is lemondtak, dr. Urbánné 
Patkás Márta november 1-jével, Molnár Tünde, Máté Zoltán és Szabó Loránd pedig 
november 25-én. A korábban megválasztott tagok helyett a határozati javaslatban 
foglalt személyeket indítványozom megválasztani. 
 

I. Határozati javaslat 
a Hamulyák Közalapítvány kuratóriumának megválasztásáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kuratórium 4 tagjának 

lemondására, valamint arra tekintettel, hogy az alapító okirat rendelkezése szerint a 
le nem mondott kuratóriumi tag megbízatása a helyi önkormányzati képviselőknek 
és a polgármestereknek a kuratóriumi tag kijelölése után soron következő általános 
választása évének utolsó napjáig tart, a Hamulyák Közalapítvány kuratóriumának 
tagjává és elnökévé az alábbi személyeket választja meg 2020. január 1-től, és az 
alapító okiratot ennek megfelelően módosítja: 

 
Elnök:    Bükkösdi Olga 
Tag:   Tóth Zoltán 
  Gerber István 

Bánfai János 
Váczi Lászlóné 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti 

személyi változásoknak megfelelő módosító okiratot és az egységes szerkezetű 
alapító okiratot aláírja, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos 
további jognyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye. 

 
Határid ő: 2019. december 31. 
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. A 
jóváhagyott 500.000 forint pótlólagos befizetés átutalása 2017-ben megtörtént. 
 
A kuratórium vezetését 2015. januárjától a Képviselő-testület Király Gáborra bízta, aki 
idén januárban váratlanul elhunyt. Új kuratóriumi tagnak és elnöknek a testület Hosszú 
Sándor Gergelyt választotta, rajta kívül pedig Horváthné Gyánó Bernadett és 
Ligorovics Zsolt a két további tag a háromfős kuratóriumból. 
 
A személyi javaslataimat a határozati javaslat tartalmazza.  
 

Határozati javaslat 
a Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány kuratóriumának megválasztásáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – arra tekintettel, hogy az 

alapító okirat rendelkezése szerint a kuratóriumi tagok megbízatása a helyi 
önkormányzati képviselőknek és a polgármestereknek a kuratóriumi tag kijelölése 
után soron következő általános választása évének utolsó napjáig tart – a Dombóvári 
Szociális Lakásalap Alapítvány kuratóriumának tagjává és elnökévé az alábbi 
személyeket választja meg 2020. január 1-től, és az alapító okiratot ennek 
megfelelően módosítja: 

 
Elnök:    Hosszú Sándor Gergely 
Tag:   Máté Fanni 
           Forgács Ramóna     

              
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti 

személyi változásoknak megfelelő módosító okiratot és az egységes szerkezetű 
alapító okiratot aláírja, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos 
jognyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye. 

 
Határid ő: 2019. december 31. 
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Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 
 
 Pintér Szilárd 
  polgármester 


