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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 233/2012. (VII. 5.) Kt. határozatával ideiglenes bizottságot
hozott létre a Hamulyák Közalapítvány eladósodása, ellehetetlenülése körülményeinek
kivizsgálására, a Közalapítvány köztéri vagyonelemei tulajdonviszonyának
tisztázására és a tartozásai rendezésére vonatkozó javaslat kidolgozására. Sajnos a
bizottság azóta sem végezte el a vizsgálatot, illetve javaslatot sem tett, ugyanakkor a
Közalapítvány működése érdekében nem odázhatók a döntések.
1. Személyi kérdések tisztázása
A testület még 2012. július 5-én választott új tagot és elnököt a Hamulyák
Közalapítvány felügyelőbizottságába, mégpedig Szücs Pétert, Csehi Zoltán képviselő
javaslatára. A megválasztására azért került sor, mert az előző elnök, Zombori Sándor,
lemondott a tagságáról. Szücs Péter jelezte, hogy megtisztelő számára a testület
bizalma, de nem tudta vállalni a tisztség betöltését. Éri Tamás, a kuratórium elnöke
október 1-jén kelt nyilatkozatában november 5-i hatállyal lemondott a kuratóriumi
elnöki megbízatásáról (tagságáról nem), így a kuratóriumba is új elnököt kell
választani (a másik két tag Kerecsényi Márton és Monostori János). Az új
tisztségviselők megválasztása már többször is szerepelt a testület napirendjén, de vagy
elnapolásról született döntés, vagy az előterjesztés került visszavonásra.
A kuratóriumot illetően javaslom annak 7 főre történő kibővítését és további négy tag
megválasztását. Személyi javaslatomat az ülésen kívánom ismertetni, de várom tisztelt
képviselőtársaim javaslatait is.

Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hamulyák
Közalapítvány kuratóriumát hét főre bővíti, és a meglévő tagok mellé a
kuratórium további tagjának
- …–t
- …–t
- …–t
- …-t
, a kuratórium elnökévé – Éri Tamás elnöki tisztségéről való lemondása miatt –
…………………………..-t választja meg.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hamulyák
Közalapítvány felügyelőbizottságának tagjává és elnökévé – Zombori Sándor
lemondása, illetve a lemondása miatt megválasztott Szücs Péternek a tisztség
vállalását elutasító nyilatkozata miatt – …………………………..-t választja
meg.
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3. A Képviselő-testület a Közalapítvány alapító okiratának az 1-2. pontban foglalt
személyi változásoknak megfelelő módosítását a melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításával
kapcsolatos teendők ellátására.
Határidő: 2013. május 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
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A L A P Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Á S,

amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a …/2013. (.)
számú határozatával – a Hamulyák Közalapítvány alapító okiratát módosítja az
alant megjelölt helyen és napon, az alábbiak szerint:

I. Az alapító okirat 12/a és 12/b. pontjai helyébe az alábbi szöveg lép, a
módosítás nem érinti a módosítása előtt a 12/b. alpontban szereplő tagokat:
[12.) A Kuratórium tagjai]
a.) A kuratórium 7 tagból áll, akik e megbízatásuk ellátásáért tiszteletdíjban nem
részesülnek.
b.) A kuratórium tagjai:
Elnök:
Tagok:
…
…
…
Éri Tamás
Kerecsényi Márton
Monostori János

7200 Dombóvár, Kölcsey u. 104.
7200 Dombóvár, Ady E. u. 10.
7200 Dombóvár, Allende u. 23.

A kuratóriumi tagság elfogadásáról az érintett tag írásbeli nyilatkozatot tesz.
II. Az alapító okirat 17/a. pontjában a Zombori Sándor felügyelő bizottsági tagra
vonatkozó szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép:
[a.) A felügyelő bizottság tagjai:]
Elnök:
III.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
-----------------------Jelen alapító okirat módosítást, mint az alapítói szándékkal mindenben egyezőt, a mai
napon jóváhagyólag aláírtam.
Kelt Dombóváron, 2013.
__________________________
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Alapító
Képviseli:
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2. A Közalapítvány önkormányzati tartozásainak rendezése, a működés
támogatása
Tavaly júliusban a Hamulyák Közalapítvány részére nyújtott, lejárt kölcsönök
visszafizetési határidejét 2012. december 31-ben állapítottuk meg, illetve – immár
biztosíték kikötése mellett – további 100.000,-Ft kölcsönt is adtunk a számlavezető
pénzintézet felé fennálló tartozás rendezése céljából, illetve a folyószámla vezetéssel
kapcsolatos további költségekre. A szervezet ebből 21.381,-Ft-ot tudott igénybe venni
a bankszámlatartozás kiegyenlítésére, a többi összeg átutalására – újabb bankszámla
hiányában – nem volt mód.
A Képviselő-testület támogatta, hogy a Hamulyák Közalapítvány tartozásait – így az
Önkormányzattal szemben fennálló tartozását is – a tulajdonában álló vagyontárgyak
értékesítésével, illetve átadásával rendezze. A Közalapítvány a három
kölcsönszerződésből adódóan összesen 7.087.381,-Ft-tal tartozik az önkormányzatnak.
Ezen kívül tartozása áll fenn a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. felé,
ugyanakkor több mint 20 millió Ft vagyonnal rendelkezik, ami jórészt köztéri
alkotásokból tevődik össze (a Közalapítvány iratai között fellelhető leltárfelvételi ív
mellékelve).
A tartozások kiegyenlítését az alábbi alkotások átadásával javaslom elismerni:
· Párkányi Rabb Péter „Gyöngy születése” című szobra,
· az Ady utcai szökőkút, díszkút,
· II. világháborús emlékmű.
Ezen tárgyak nyilvántartása értéke jóval meghaladja a kölcsön összegét. A 2013. évi
költségvetés tervezetében a kölcsönök között 50 ezer forint lett elkülönítve a
Közalapítvány számára. Javaslom, hogy ezt támogatásként nyújtsuk, amelyet
működési célra használhat fel a Közalapítvány.
A fentiek alapján a következő javaslatokat terjesztem a Képviselő-testület elé
megvitatásra.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hamulyák
Közalapítvány részére nyújtott, lejárt kölcsönök visszafizetését és a késedelmi
kamatok kiegyenlítését a Közalapítvány tulajdonában álló alábbi vagyontárgyak
tulajdonjogának átruházásával elismeri:
a. Párkányi Rabb Péter „Gyöngy születése” című szobra (nyilvántartási
értéke: 2 millió Ft).
b. az Ady utcai szökőkút, díszkút (nyilvántartási értéke: 3.875.000,-Ft),
c. II. világháborús emlékmű (nyilvántartási értéke: 6.487.236,-Ft)
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2. A Képviselő-testület 50.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a
Hamulyák Közalapítvány részére a 2014. március 31-ig felmerülő működési
költségeire.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert támogatási szerződés, illetőleg a
kölcsönszerződések megszüntetéséről és a vagyontárgyak átadásáról szóló
megállapodás jóváhagyására és megkötésére.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

3. Az ideiglenes bizottság megszüntetése
Mivel a bizottság hosszú hónapok alatt nem tudott eredményt felmutatni,
indítványozom a megszüntetését.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 233/2012. (VII. 5.) számú
határozatát visszavonja.

Szabó Loránd
polgármester
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