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Tisztelt Képviselő-testület!
A testület a március 17-i ülésén tárgyalta a Hamulyák Közalapítvány tartozásának
rendezése tárgyú napirendi pontot, amely mögött az az indok húzódott meg, hogy a
közalapítvány nem tudja visszafizetni a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű
Kft. felé fennálló kölcsöntartozását. A tanácskozás közben kijelentettem, hogy négy
hónapon belül a tartozás kiegyenlítéséhez szükséges összeget támogatásokból
megszerzem, abban az esetben, ha Patay Vilmos lemond a kuratóriumi tagságról és a
testület helyette megválaszt tagnak.
A Hétről-Hétre című információs újságban megjelent közlemény szerint Patay Vilmos
országgyűlési képviselő visszaadta a képviselő-testület által a kuratóriumi tagságra
adott megbízást 2011. március 22-én. A közlemény szerint döntésével hozzá kíván
járulni ahhoz, hogy a kuratórium új tagjaként négy hónapon belül 2 millió Ft
támogatást szerezzek a közalapítványnak.
A tisztánlátás érdekében - Patay úr fenti közleményében szerepeltettekhez képest -, a
március 17-i ülésen szó szerint az alábbi ígéretet tettem, amelyet a hitelesített
jegyzőkönyv tartalmaz:
„Mivel elnök asszony megszólította, jegyzőkönyvbe mondja, hogy vállalja, hogy négy
hónapon belül a Vízmű felé szóló tartozást a Hamulyák Közalapítvány részéről
támogatásokból megszerzi abban az esetben, ha Patay Vilmos lemond a kuratóriumi
tagságáról, és a tisztelt képviselő-testület visszahelyezi a kuratóriumba. Ebben az
esetben természetesen vállalja, mint kuratóriumi tag. Cserélje ki a képviselő-testület
Patay úrral, aki ez elmúlt időszakban, amikor polgármester volt és amióta
országgyűlési képviselő, egyetlen petákot sem szerzett a Közalapítványnak. Ebben az
esetben természetesen a Vízmű felé fennálló tartozást is rendezi 4 hónapon belül.”
Ezt követően – a képviselő-testület tagjaihoz is eljuttatott – nyilatkozattal a
Közalapítvány kuratóriumának valamennyi tagja lemondott tisztségéről, így a
testületnek, mint alapítónak új kuratóriumot kell választania.
A kuratórium létszámát a testület 2010 decemberében 5 főben határozta meg, amit a
törvényi minimumra, 3 főre javaslok változtatni. Ebben az esetben az alapító
önkormányzat 1 fővel képviseltetheti magát, ugyanis a Ptk. idevonatkozó szabályai
szerint az alapító nem gyakorolhat meghatározó befolyást az alapítvány vagyonának
felhasználására.
Ahhoz, hogy ígéretemet teljesíteni tudjam, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet
kuratóriumi tagságom támogatására. A további tagokra az alábbiakban teszek
javaslatot.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hamulyák Közalapítvány
kuratóriumi elnökének és tagjainak lemondása miatt az alábbi személyeket választja
meg, és a Hamulyák Közalapítvány alapító okiratát ennek megfelelően a melléklet
szerint módosítja.
…………………………………. elnök
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………………………………….
………………………………….
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításával
kapcsolatos teendők megtételére.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda
Dombóvár, 2011. április 6.
Szabó Loránd
polgármester
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Hamulyák Közalapítvány

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 .../2011. (IV.
4.) számú határozatával – a Hamulyák Közalapítvány alapító okiratát módosítja az
alant megjelölt helyen és napon, az alábbiak szerint:
I.

Az alapító okirat 12/a pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„12/a) A kuratórium 3 tagból áll, akik e megbízatásuk ellátásáért tiszteletdíjban
nem részesülnek.”

I.

Az alapító okirat 12/b. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
[Tagok:]
Elnök: …
Tagok: ………
………

II.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------

Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt, a mai napon
jóváhagyólag aláírtam.

Kelt Dombóváron, 2011.

-én.
__________________________

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Alapító
képviseli: Szabó Loránd Polgármester
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