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Tisztelt Képviselő-testület!

A testület a 2010. május 5-i ülésén tájékoztatást kapott a „Dombóváriak a Dombóvári
Munkanélküliekért” Jóléti Szolgálat Alapítvány helyzetéről, és az önkormányzattal
szemben fennálló tartozása hátteréről:
A „Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért” Jóléti Szolgálat Alapítványt (a
továbbiakban: Alapítvány) 1995 májusában a Dalmandi Mezőgazdasági Rt., a
Dombhő Kft. és a Kaposmag Vetőmagtermelő és Értékesítő Kft. alapította. Az Alapítvány célja a dombóvári kistérségben élő, elsősorban regisztrált álláskereső, munkaképes korú emberek munkaerő-piaci helyzetének javítása folyamatos munkába helyezéssel.
Az Alapítvány kuratóriuma 2010. november 2-án levélben fordult az alapítókhoz,
illetőleg azok jogutódjához az Alapítvány kilátástalan pénzügyi helyzete miatt. Levelükben leírják, hogy az Alapítvány az eltelt években többször küszködött kisebb
pénzügyi gondokkal, de 2009-től – tekintettel a gazdasági válságra is – komoly gondokkal küzdenek. A vállalt programok sikeres megvalósításához hitelt voltak kénytelenek felvenni, a benyújtott pályázataik nem részesültek pozitív elbírálásban és egy
munkaügyi pert is elvesztettek egy korábbi alkalmazottal szemben. Az Alapítvány –
tekintettel a fennálló köztartozására – jelenleg újabb pályázatot sem tud benyújtani.
Az Alapítvány 2010. október 21-én fennálló tartozása 10 384 304,- Ft. Ez az összeg
nem tartalmazza az Önkormányzat felé fennálló fizetési kötelezettségét, ennek jogalapját az alábbiak szerint foglalható össze:
2005. január 1. napjáig az Alapítvány kezelte a Dombóvár Város Önkormányzata
tulajdonában álló bérlakásokat és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket. Ezen feladata a vonatkozó ellátási szerződés közös megegyezéssel történt megszüntetése
folytán megszűnt, azt a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. (a
továbbiakban Nkft.) vette át. A szerződés megszűnésből adódóan a felek megállapodtak abban, hogy a korábban fennállt bérlői tartozásoknak az Alapítvány részére történő megfizetése esetén a szóban forgó összegeket az Alapítvány köteles 8 napon belül
az NKft. számlájára átutalni. Ezen kötelezettségét az Alapítvány azonban csak részben teljesítette, ezért az Önkormányzat felszólította a tartozás rendezésére. Az Alapítvány részéről ekkor sem történt teljesítés.
2009. év elején az Önkormányzat és az NKft. kezdeményezésére újabb egyeztetések
kezdődtek dr. Kutas Péter ügyvéd, valamint az Alapítvány könyvelőjének és könyvvizsgálójának részvételével, amelyek során a felek a nyilvántartásaikból megállapították az Alapítvány fennálló tartozását 847.385.- Ft összegben. Ennek eredményeként jött létre az NKft., az Önkormányzat és az Alapítvány között egy megállapodás
2009.03.20. napján, melyben az Alapítvány elismerte tartozását és vállalta ezen öszszeg megfizetését 4 részletben 2009.07.10. napjáig. Ez esetben a fenti összeg
2009.03.16. napjára számított kamat összegét nem kellett volna megfizetnie.
A teljesítés azonban nem történt meg, így az NKft. fizetési meghagyást nyújtott be a
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Dombóvári Városi Bírósághoz. Az Alapítvány ellentmondással élt arra hivatkozva,
hogy a fentebb hivatkozott iratok a „szükséges felhatalmazás nélkül készültek, továbbá a követelt összeg sem szerepel egyik fél könyveiben sem. A bizonyítási eljárás
eredményeként a Dombóvári Városi Bíróság a keresetet elutasította azon indoklással,
hogy a 2009.03.20. napi megállapodás az NKft. részére perbeli jogosultságot nem
keletkezetett, mert az nem felelt meg az engedményezés, illetve a tartozás elismeréssel összefüggő jogszabályi követelményeknek.
Az ítélet ellen az NKft. terjesztett elő fellebbezést. A Tolna Megyei Bíróság az elsőfokú ítélet érdemi részét helybenhagyta. A fentiek értelmében a kérdéses követelés
érvényesítésére az Önkormányzatnak van lehetősége, emiatt fizetési meghagyásos
eljárást kezdeményeztem az Alapítvány ellen. Ez ellen a szervezet ellentmondással
élt, így jelenleg peres eljárás van folyamatban az Önkormányzat és az Alapítvány
között. Az alapítvány kuratóriuma a mellékelt levelet juttatta el a Dombóvári Városi
Bírósághoz.
A korábban az Alapítvány tulajdonát képező ingatlan végrehajtás folytán elárverezésre került, a végrehajtást egy korábbi dolgozó kezdeményezte, aki munkaügyi pert
nyert az Alapítvánnyal szemben. Mivel a belvárosi iroda a forgalmi érték 50%-áért
kelt el, a befolyt pénz a követelések felére sem elegendő. Az Alapítvány vagyona így
már csak a volt iroda berendezési tárgyaiból áll, a szervezet felajánlotta ezeket a tartozás fejében peren kívüli egyezség megkötése érdekében. Ennek alapján a legutóbbi
bírósági tárgyalás folyamán a peres felek az eljárás szünetelését kérték.
A helyzetet nehezíti, hogy az Alapítvány képviselőjének helyzete nem tisztázott.
Patay Vilmos úr polgármesterré történő megválasztásakor lemondott kuratóriumi elnöki címéről, de annak bírósági átvezetése nem történt meg.
Az Alapítvány jelenleg lényegében csak papíron létezik, se irodája, se postai címe, se
pénze nincs. Ez az oka annak, hogy jogi képviselőt, ügyvédet sem tudnak megfizetni.
Minden vagyonát az irodai berendezési tárgyak képezik, amelyek közül a melléklet
tartalmazza az önkormányzat által átvételre javasolt eszközöket. Az eszközök a fűtőmű területén a Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft. raktárában vannak,
tulajdonképpen egy átlagos iroda felszerelésének felelnek meg, használhatóak azzal,
hogy többévesek, tehát a számítástechnikai eszközök túlnyomórészt már elavultnak
tekinthetők. A mellékletben jelzett összegek a beszerzéskori bruttó értékek, nyilvántartási érték szerint az eszközök nettó értéke 0,-Ft. Az eszközökkel kapcsolatban forgalmi értékbecslés nem áll rendelkezésre, annak beszerzése idő és munkaigényes
lenne. A vagyonrendelet lehetővé teszi a behajthatatlannak nem minősülő követelésről – amennyiben az nem veszélyezteti kötelezettségeinek teljesítését – való lemondást, ha a követelésről való lemondással járó előnyök összességükben meghaladják a
lemondásból származó hátrányokat, így különösen, ha a lemondás megkötött ügylet
meghiúsulását akadályozná meg, vagy annak teljesedésbe menését segítené elő.
A fentieken kívül az Alapítványnak 142.540,-Ft összegű további, mobiltelefon előfizetéshez kapcsolódó tartozása is fennáll a Polgármesteri Hivatallal szemben, amely
szintén rendezést kíván, hiszen a behajtásra éppúgy nincs esély.
Mivel a tartozás megtérülésére más esély nincs, javaslom a tisztelt Képviselő3

testületnek a tartozásról való lemondást a tárgyi eszközök átvétele fejében, és a peren
kívüli megállapodás megkötését.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dombóváriak a
Dombóvári Munkanélküliekért” Jóléti Szolgálat Alapítványnak az Önkormányzattal szemben fennálló 847.385,-Ft + járulékai összegű tartozásáról lemond az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011.
(III. 4.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésének d) pontjában foglaltak
szerint az Alapítvány részéről a tartozás rendezése érdekében felajánlott egyes
tárgyi eszközök átadása alapján, és hozzájárul erre vonatkozóan a peren kívüli
egyezség megkötéséhez.
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalával szemben fennálló 142.540,-Ft tartozása törlésre kerüljön, és erre a peren kívüli egyezség kiterjedjen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a peren kívüli egyezség megkötésére
és az eszközök átadásával járó intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda
Dombóvár, 2011. június 20.
Szabó Loránd
polgármester
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