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Tisztelt Képviselő-testület!
A testület május 5-i ülésnek napirendjén szerepelt a Hamulyák Közalapítvány
kuratóriumi tagjainak megválasztása. A kuratóriumi tagok lemondásának okát a
korábbi előterjesztés részletezi.
A testület a Közalapítvány kuratóriumának megválasztására vonatkozó döntést a 2011.
májusi rendes ülésére halasztotta el arra tekintettel, hogy kerüljön megvizsgálásra a
közalapítvány megszüntetésnek lehetősége.
Egy alapítvány megszüntetésének jogi háttárét 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
bírósági nyilvántartásból való törlésének napjával azonos fordulónapon az érintett
jogi személy további működésének folyamatosságát megfelelően biztosítják.
A fentiek értelmében a közalapítvány megszüntethető, különös tekintettel arra, hogy
céljai megvalósítására sem rendelkezik forrásokkal. A szervezet tartozásai mértékéről
a testület a jelen ülés napirendjén szereplő közalapítványi beszámolók napirendi pont
keretében kap információt, figyelmet érdemel az a körülmény, hogy a szervezet az
önkormányzatnak is több millió forinttal tartozik. A fennálló tartozásokat a vagyonból
mindenképpen ki kell elégíteni, az esetlegesen még fennmaradó vagyon kerülne az
alapító önkormányzathoz. Megfontolandó, hogy a közalapítvány megszüntetéséről
csak a tartozások rendezését követően szülessen döntés, hiszen az alapítvány
tulajdonát – többségében közterületen lévő – műalkotások képezik, így ezek
értékesítésére kevés az esély. A Víz- és Csatornamű Kft.-vel szemben fennálló tartozás
miatt a testület már foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy valamely vagyontárgyat
megvásárol, azonban az erre vonatkozó javaslatot a testület elutasította. Ha egy
esetleges új kuratórium nem tud forrást szerezni, egyetlen esély az alapítványi
vagyontárgyak teljes vagy részleges átvétele az önkormányzat részéről a tartozás
fejében, a többi tartozás kapcsán pedig szóba jöhet azok esetleges átvállalása és
kiegyenlítése. Természetesen erre forrást kell teremteni a költségvetésben.
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Mindezek alapján az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz: az egyik a
megválasztásra és a tartozás rendezésére vonatkozik, a másik a közalapítvány
megszüntetésére tér ki (ez esetben is indokolt kuratórium választása a szükséges
intézkedések megtétele miatt).
A kuratórium létszámát a testület 2010 decemberében 5 főben határozta meg, amit 3
főre javasolt 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.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy foglaljon állást a Közalapítvány jövőbeli
sorsáról!
A) alternatíva
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hamulyák
Közalapítvány kuratóriumi elnökének és tagjainak – a korábban megválasztott
elnök és tagok lemondása miatt – az alábbi személyeket választja meg, és a
Hamulyák Közalapítvány alapító okiratát ennek megfelelően a melléklet szerint
módosítja.
…………………………………. elnök
………………………………….
………………………………….
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat
módosításával kapcsolatos teendők megtételére.
Határidő: 2011. július 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda
2. A Képviselő-testület felkéri a Hamulyák Közalapítvány 1. pontban
megválasztott kuratóriumát, hogy haladéktalanul dolgozzon ki javaslatot a
Önkormányzattal és a további hitelezőkkel szembeni tartozások rendezése
érdekében.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson
tárgyalásokat a Hamulyák Közalapítvány 1. pontban megválasztott
kuratóriumával az Önkormányzati tartozás kiegyenlítése érdekében, szükség
esetén a tartozás rendezésére vonatkozó javaslatot terjessze a Képviselő-testület
elé.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda
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B) alternatíva
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hamulyák
Közalapítvány kuratóriumi elnökének és tagjainak – a korábban megválasztott
elnök és tagok lemondása miatt – az alábbi személyeket választja meg, és a
Hamulyák Közalapítvány alapító okiratát ennek megfelelően a melléklet szerint
módosítja.
…………………………………. elnök
………………………………….
………………………………….
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat
módosításával kapcsolatos teendők megtételére.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése
alapján kezdeményezi a Hamulyák Közalapítvány megszüntetését a Tolna
Megyei Bíróságon, mivel a közalapítvány feladatainak ellátása más módon,
illetve más szervezeti keretben – az önkormányzat részéről történő közvetlen
feladatellátással – hatékonyabban megvalósítható, továbbá forrás hiányában a
Közalapítvány nem tudja céljait megvalósítani.
3. A Képviselő-testület a Hamulyák Közalapítvány – a hitelezők kielégítése után
fennmaradó – vagyonát a Közalapítvány alapító okiratában meghatározott
célokhoz hasonló célokra fordítja és erről a nyilvánosságot megfelelően
tájékoztatja.
4. A Képviselő-testület felkéri a Hamulyák Közalapítvány kuratóriumát, hogy új
kötelezettségeket a Közalapítvány nevében ne vállaljon, a folyamatban lévő
ügyeket rendezze, a tartós jogviszonyok megszüntetéséhez szükséges
intézkedéseket tegye meg. A Képviselő-testület felkéri a kuratóriumot a 2011.
év eltelt időszakára vonatkozó beszámoló és közhasznúsági jelentés
elkészítésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közalapítvány
megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket megtegye.
Határidő: 2011. július 20.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Kerényi Zsolt
alpolgármester
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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. (V. .)
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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