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Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt év június 30-án a testület új kuratóriumot választott a Hamulyák
Közalapítvány kezelő szervévé. A határozatban a Képviselő-testület felkérte az új
kuratóriumot, hogy dolgozzon ki javaslatot az Önkormányzattal és a további
hitelezőkkel szembeni tartozások rendezése érdekében és felhatalmazott arra, hogy
folytassak tárgyalásokat az új kuratóriummal az önkormányzati tartozás kiegyenlítése
érdekében, szükség esetén pedig a tartozás rendezésére vonatkozó javaslatot
terjesszem a Képviselő-testület elé.
A Hamulyák Közalapítvány a korábbi kölcsönszerződésekből adódóan összesen
7.066.000,-Ft-tal tartozik az önkormányzatnak. Ezen kívül tartozása áll fenn a
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. felé, melynek összege 1.000.000,-Ft,
illetve bankszámlatartozása is van a számlavezető pénzintézet felé (a számlavezetés
költségei miatt). A szervezet ugyanakkor több mint 20 millió Ft vagyonnal
rendelkezik, ami jórészt köztéri alkotásokból tevődik össze (a Közalapítvány iratai
között fellelhető leltárfelvételi ív mellékelve), de van olyan vagyontárgy, ami esetleg
értékesíthető (különösen a „Gyöngy születése” szobor).
A kuratórium tagjai az elmúlt év végén vették át az iratokat az előző kuratórium
elnökétől. Az eltelt időszakban áttekintették az átvett iratokat, javaslatukat az
előterjesztés melléklete tartalmazza. A kuratórium a tartozások rendezését a fennálló
vagyonból javasolja megtenni, amelyhez segítséget kér. A jövőre nézve pedig a
Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesületnek indítványozza átadni a
közalapítvány tevékenységi körét a Közalapítvány megszüntetése mellett.
Egy alapítvány megszüntetésének jogi hátterét elsősorban a Polgári Törvénykönyv
határozza meg, azonban a közalapítványok tekintetében vannak speciális
rendelkezések.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) és (5) bekezdése
tartalmazza a releváns szabályokat:
(4) A közalapítványt - az alapítványra vonatkozó rendelkezéseken túlmenően - 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.
(5) A közalapítvány megszűnése esetén az alapító köteles a megszűnt közalapítvány
vagyonát - a hitelezők kielégítése után - a megszűnt közalapítvány céljához hasonló
célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. E kötelezettsége
teljesítése során az alapító a megszűnt közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti egységét saját alapítású költségvetési szervvé alakíthatja át a költségvetési
szerv alapítására vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával. Ennek során
azonban gondoskodnia kell annak a jogszabálynak a kiadásáról, amely tartalmazza a
jogutódlással kapcsolatos és mindazon rendelkezéseket, amelyek a közalapítvány
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bírósági nyilvántartásból való törlésének napjával azonos fordulónapon az érintett
jogi személy további működésének folyamatosságát megfelelően biztosítják.
A Polgári Törvénykönyv szerint a bíróság az alapító kérelmére az alapítványt
megszünteti, ha céljai megvalósítása lehetetlenné vált. Mivel a közalapítvány a céljai
megvalósítására sem rendelkezik forrásokkal, így a megszüntetés erre hivatkozással is
megállhat. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint ez esetben
lehetőség van végelszámolási eljárás lefolytatására. Az alapítvány végelszámolása
esetén a végelszámolási eljárást megelőzi a bíróság által az alapító kérelmére
lefolytatott nemperes eljárás, amelyben a bíróság megállapítja, hogy a megszüntetés
feltétele (a célok megvalósítása nem lehetséges) fennáll-e. A bíróság a fenti feltétel
bekövetkezéséről, vagy fenn nem állásáról végzést hoz, melyben határoz az alapítvány
nyilvántartásból való törléséről, vagy megszüntetéséről, egyben tájékoztatja ezen
körülményről a törvényességi ellenőrzési jogkört ellátó ügyészséget, és felhívja az
alapítványt arra, hogy a végzés kézhezvételét követő harminc napon belül
kezdeményezze az alapítvány végelszámolással történő megszüntetését. Az új civil
törvény alapján már felszámolási eljárás is indítható egy alapítvány ellen.
A fentiek alapján a következő javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé
megvitatásra.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Hamulyák
Közalapítvány a tartozásait – így az Önkormányzattal szemben fennálló tartozását is –
a tulajdonában álló vagyontárgyak értékesítésével, illetve átadásával kívánja rendezni,
melyhez segítséget nyújt a Polgármesteri Hivatal útján.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügy Bizottságot, hogy a Hamulyák
Közalapítvánnyal folytasson tárgyalásokat az önkormányzati tartozás rendezéséről,
továbbá a Közalapítvány jövőbeni működése feltételeinek megteremtéséről, és annak
eredményét – amennyiben a további működésre nincs reális esély, akkor a
Közalapítvány megszüntetésére vonatkozó javaslatot – terjessze a Képviselő-testület
elé, továbbá vizsgálja meg, hogy milyen indokok vezettek a Közalapítvány
működésének ellehetetlenüléséhez, és felkéri a Közalapítványt a szükséges jogi
lépések megtételére.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Pénzügyi Bizottság
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda
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