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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 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. 
 
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. 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, miután a leendő új tagok a Közalapítvány 
bizonytalanságokkal terhelt pénzügyi helyzete miatt nem kívántak közreműködni a 
szervezet tevékenységében. 
 
A Közalapítványnak azonban így nincs vezetője, aláírásra, illetve a bankszámla feletti 
rendelkezésre jogosult képviselője, amely helyzet mielőbb orvoslást kíván.  
 
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.  
 
A személyi javaslataimat az ülésen kívánom ismertetni azzal, hogy ötnél kevesebb 
személyből álló ügyvezető szervet is elképzelhetőnek tartok. 
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Határozati javaslat 
a Hamulyák Közalapítvány kuratóriumának megválasztásáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-ben választott 

kuratóriumi tagok megbízatásának megszűnésére tekintettel a Hamulyák 
Közalapítvány kuratóriumának tagjává és elnökévé az alábbi személyeket választja 
meg, és az alapító okiratot ennek megfelelően módosítja azzal, hogy a kuratórium 
létszámát … főben állapítja meg: 

 
Elnök:    …. 
Tag:   …. 
   …. 

 
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: 2020. február 29. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 
 Pintér Szilárd 
  polgármester 


