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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e) pontja szerint a közalapítványok alapító
okiratában megjelölt kezelő szerve – kuratóriuma – köteles a közalapítvány
működéséről az alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait
nyilvánosságra hozni.
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv.)
19. § (1) bekezdése szerint a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló
jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági
jelentés elfogadása a legfőbb szerv, a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.
Az önkormányzat 4 közalapítványt, a
- Szociális Lakásalap Alapítványt 1997-ben,
- Dombóvár Fiatal Értelmiségéért Közalapítványt 1996-ban,
- Dombóvári Kisgimnazistákért Alapítvány 1992-ben,
- Hamulyák Alapítványt 2003-ban hozta létre.
A közalapítványok a melléklet szerint tesznek eleget beszámolási kötelezettségüknek.

Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szociális Lakásalap
Alapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvár Fiatal
Értelmiségéért Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvári
Kisgimnazistákért Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hamulyák
Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja
Dombóvár, 2010. május 17.

Szociális Lakásalap Közalapítvány
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 136/1997. (VIII. 28) számú
határozatával a saját lakáshoz jutni szándékozók, valamint saját lakásuk
komfortosítására, felújításra szándékozók minél hatékonyabb és sokoldalúbb
támogatása érdekében Közalapítványt létesített a Ptk. 74/A-74/G §-ban foglalt keretek
között.
Alapítvány célja:
Kellő számú szociális célra felhasználható önkormányzati lakás hiányában segítséget,
anyagi támogatást nyújtson arra rászoruló és arra érdemes magánszemélyeknek –
különösen fiatal házasoknak -, akik saját tulajdonú vagy önálló bérletű lakóingatlanhoz
szeretnének jutni és saját erőből is áldoznak erre a célra. Az Alapítvány támogatja a
lakóingatlan bővítésére, komfortfokozatának növelésére irányuló magánberuházásokat
is.
Közalapítványt közhasznú tevékenysége során – a helyi önkormányzatokról szóló
1990.LXV. Tv. 8. §-nak rendelkezéseit figyelembe véve – olyan közfeladatokat lát el,
amelyek a szociálisan rászorult családok számára segíti az otthonhoz jutást, mint a
szociális biztonság megteremtése és megtartása egyik legfontosabb elemének
biztosítását.
Alapítvány vagyona:
Az induló vagyonból, az alapító pótlólagos befizetéseiből, valamint az alapítványhoz
csatlakozók pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásából ( adományaiból) áll.
Az alapító az Alapítvány vagyonába évente pótlólagos befizetést vállal, a tárgyévre
vonatkozó önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott konkrét összegben.
Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy,
illetve jogi személyiség nélküli szervezet, személyegyesülés csatlakozhat. Az
alapítvány pénzeszközeit bankszámlán kell elhelyezni. Az alapítványi vagyonnal a
Kuratórium legjobb meggyőződése szerint önállóan gazdálkodik, az alapítványi célok
minél eredményesebb megvalósítása érdekében. Az Alapítvány elsődlegesen
gazdasági tevékenységet nem folytathat, vállalkozásban csak korlátolt felelősséggel
vehet részt.
Alapítványi támogatás nyújtható:
§
lakóingatlan vásárlására, bővítésére,
§
komfortfokozatának emelésére,
§
nem lakás célú ingatlan lakássá alakítására,
§
önkormányzati bérlakás lakhatóvá tételére.
Az Alapítvány Kuratóriuma felhívás útján értesíti a dombóvári lakosokat az
Alapítványtól igényelhető támogatásról. A felhívást a helyi sajtó (helyi lapok, városi
televízió, rádió, Dombóvár város honlapja) útján, és a Dombóvári Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán elhelyezett szórólapokkal kell teljesíteni.
Az Alapítvány kezelője, döntéshozó és irányító szerve az öttagú Kuratórium.

A kuratóriumi tag megbízatása a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek
– a kuratóriumi tag kijelölése után soron következő – általános választása évének
utolsó napjáig tart.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete mint alapító a
457/2010.(XII.16.), a 488/2010.(XII.30.) és a 12/2011.(I.13.) számú határozatával
módosította Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány alapító okiratát figyelemmel
arra, hogy a kuratórium tagjainak megbízatása megszűnt. Az alapító okirat módosítása
során az alapító a kuratóriumba új tagokat jelölt, mely változásokat a Tolna Megyei
Bíróság 2011. március 10-i dátummal nyilvántartásba vett.
A Kuratórium tagjai:
Elnök: Horváth Józsefné
Tagok: Horváthné Gyánó Bernadett
Rápolti Csilla
Kántor Katalin
Váradi Józsefné
Az alapítvány ellenőrzésére jogosító szerv Dombóvár Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága.
A közalapítvány éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek elfogadása a
kuratórium kizárólagos hatásköre. Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés
elfogadásához a kuratóriumi tagok 2/3-ának szavazata szükséges.
A Kuratórium a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozathozatal nyílt
szavazással történik, amelyeknek során minden kuratóriumi tagot egy szavazat illet
meg. A döntéshozatal során tartózkodni nem lehet, vagyis csak „igen” illetve „nem”
szavazat adható le. Ezáltal szavazategyenlőség nem jöhet létre.
A Közalapítvány minden évben a működése során pályázatot ír ki, az alapító
okiratában foglaltaknak megfelelően. A működés során több száz pályázót segített a
lakhatási feltételének javításában. Kamatmentes támogatás visszafizetésének
futamideje öt év. Természetesen mód és lehetőség is van arra, hogy idő előtt
visszafizessék a kamatmentes támogatás összegét, amivel sokan éltek.
A visszafizetési morál elfogadható, de sajnos kellett már jogerős bírósági végrehajtást
is igénybe venni, melynek eredményeként egy kölcsönfelvevő nyugdíjából elkezdték a
letiltást. A nem fizetők az év folyamán többször is kapnak fizetési felszólítást, mely
alapján az érintettek fizetési kötelezettségüket teljesítették ill. folyamatosan teljesítik,
néhány kölcsönfelvevőt viszont 2011-ben bíróságra kell adni nem fizetés miatt.
2010 évi pályázaton 20 kérelem érkezett az Alapítványhoz, az összes pályázat pozitív
elbírálást kapott, részükre összesen 3.000.000 Ft támogatást nyújtott.
2010. évben jelzálogjog törlés

- 150.000.-Ft összegben 23 esetben,
- 200.000.-Ft összegben 2 esetben

A 47/2011.04.05. számú határozattal a Kuratórium elfogadta a 2010. évi pénzügyi
beszámolót.

Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány
Pénzügyi elszámolás 2010. év
Bankszámla nyitó egyenleg 2010. 01.01.
Polgármesteri Hivatal támogatás
Helyesbítés, egyéb bevétel (nem pénzügyi)
Banki kamatjóváírás

5 456 980 Ft
500 000 Ft
25 514 Ft
6 946 Ft

Kölcsöntörlesztésre befizetett összegek
Kiutalt kölcsönösszegek 2010-ben
Túlfizetések visszautalása
Egyéb költségek kifizetése:
Egyéb nyomtatvány
Ügyvédi munkadíj
Adminisztrációs munkadíj
Posta és bankköltség
Egyéb helyesbítés
Végrehajtói díj
Földhivatali ktg.
Összesen:
Bankszámla záró egyenleg 2010. 12.31.

3 607 360 Ft
-3 000 000 Ft
- 5 000 Ft

Várható kölcsöntörlesztések 2011.03.31-ig
Polgármesteri Hivatal jóváhagyott támogatás
Tartalékolásra javasolt összeg
Kiosztásra javasolt összeg:

900 000 Ft
0 Ft
-4 315 852 Ft
2 000 000 Ft

25 000 Ft
125 000 Ft
422 880 Ft
138 822 Ft
22 514 Ft
24 732 Ft
417 000 Ft
-1 175 948 Ft
5 415 852 Ft

Dombóvár Szociális Lakásalap Alapítvány
Hitelállomány elszámolása 2010. év
Nyitó hitelkövetelés állomány 2010.01.01.
10 102 976 Ft
Kiutalt kölcsönösszegek 2010. évben
3 000 000 Ft
Hiteltörlesztésre befizetett összegek
-3 607 360 Ft
Helyesbítés (nem pénzügyi)
0 Ft
Túlfizetések visszautalása
5 000 Ft
____________________________________________________
Záró hitelkövetelés állomány 2010 12.31.
9 500 616 Ft

Dombóvár Fiatal Értelmiségéért Közalapítvány

A „Dombóvár Fiatal Értelmiségéért” Közalapítvány alapító okirata szerint célja a
felsőfokú tanulmányokat folytató dombóvári fiatalok anyagi támogatása, tanulmányaik
segítése, jobb eredményeik elérésének ösztönzése, a szülővárosukhoz való kötődésük
elősegítése.
A célok elérése érdekében a korábbi években a Közalapítvány bírálta el a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott támogatási
igényeket.
A 2009. évben elbírált és támogatott pályázók felé a beszámolási időszakban a
Közalapítvány teljesítette az önkormányzat által vállalt kötelezettségek végrehajtását.
A költségvetésben elkülönített 2.500.000 Ft-os keretből, valamint az előző tanévről
jogosultság hiánya miatt visszautalt összegből 67 „A” típusú , és 7 „B” típusú pályázat
támogatása vált lehetővé. Hallgatónként havi 4.000 Ft ösztöndíjat utalt át az Oktatási
és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelője számára, aki az önkormányzati
ösztöndíj összegét megduplázva a támogatást – hallgatói jogviszony érvényességének
ellenőrzése után - a hallgató számlájára utalta.
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítását követően a
2011. évre benyújtott Bursa Hungarica támogatási igényeket a Humán Bizottság
bírálta el, így a Közalapítvány a beszámolási időszakban pályázati bírálatot nem
folytatott.
A képviselő-testület 2011 márciusában az új szervezeti és működési szabályzatának
elfogadásával az Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörébe utalta a Bursa Hungarica
támogatásokkal kapcsolatos feladatok lebonyolítását, így a beérkezett pályázatok
elbírálását is.
Az önkormányzat tehetséggondozási koncepciójához kapcsolódóan az Alapítvány
további feladatainak átgondolása folyamatban van.

Dombóvár, 2011. május 13.

Gaál János
Kuratórium elnöke

A Dombóvár Fiatal Értelmiségéért Alapítvány 2010. évi pénzügyi tevékenysége

2010. évi nyitó egyenleg:
2010. évre megítélt önkormányzati támogatás:
Ebből átutalt:
(02.18.)
(09.10.)
Összesen átutalt önkormányzati támogatás:
BURSA visszautalása (Professzorok Háza)
Jóváírva: (06.14.)
Jóváírva: (09.03.)
BURSA visszautalása összesen:
Kamat:
SZJA 1% APEH-től:
2007. évi adóévből
Kamat jóváírások:
2010. év során átutalt ösztöndíjak:
2009/2010. tanév II. félév:
2010/2011. tanév I. félév:
Összesen:
„Kristály” életbiztosítások (2Fő)

379.357,- Ft
2.500.000,- Ft
1.250.000,- Ft
1.250.000,- Ft
2.500.000,- Ft
220.000,- Ft
120.000,- Ft
340.000,- Ft
212,- Ft
0,- Ft
1.662,- Ft
1.480.000,- Ft
1.540.000,- Ft
3.020.000,- Ft
120.000,- Ft

Bankköltség:

24.672,- Ft

A bankszámla egyenlege 2010. 12.31-én:

54.897,- Ft

Bevételek
Ft
nyitó egyenleg
Támogatások
1. önkormányzati támogatás
2. bursa visszautalása
3. SZJA 1%-a APEH
Egyéb
kamatjóváírások
Bevételek összesen:

2009.
564 768

2010.
379 357

2 500 000
256 000

2 500 000
340 000

1 662
3 322 430

212
3 219 569

Kiadások
Ft
Támogatások
1. ösztöndíjak
2. biztosítás
Dologi
1.bankköltség
Kiadások összesen:
Egyenleg:

2009.

2010.

2 880 000
120 000

3 020 000
120 000

18 084
3 018 084

24 672
3 164 672

304 346

54 897

BURSA utalások
2009/2010. tanév II. félév
Pályázat
Ft/fő/ Összesen Hónapok
típus
Fő
hó
Ft/hó
száma
Utalandó
A
67 4 000
268 000
5 1 340 000
B
7 4 000
28 000
5
140 000
1 480 000
2010/2011. tanév I. félév
Pályázat
Ft/fő/ Összesen Hónapok
típus
Fő
hó
Ft/hó
száma
Utalandó
A
70 4 000
280 000
5 1 400 000
B
7 4 000
28 000
5
140 000
1 540 000

DOMBÓVÁRI KISGIMNAZISTÁKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
tájékoztatója a 2010-es évről

A Dombóvári Kisgimnazistákért Alapítványt 1992-ben hozta létre Dombóvár Város
Önkormányzata, a nyolcosztályos gimnáziumi oktatás feltételeinek javítására. Az alapító
által rendelkezésre bocsátott összeg 100.000 Ft volt. Az Alapítvány 1998-óta
Közalapítványként működik, kiemelten közhasznú szervezet.
A közalapítvány céljai:
- elősegíteni a nyelvoktatás feltételeinek javítását;
- hozzájárulni a tanulók külföldi tanulmányútjainak szervezéséhez;
- támogatni a hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók oktatását.
Az alapítványi vagyon felhasználása
A Kuratórium tagjai a 2009. december 04-én tartott ülésünkön a 2009/2010-es tanévre
vonatkozó, a 2010. április 24-én tartott ülésünkön a 2010/2011-es tanévre vonatkozó
költségvetésről döntöttek egyhangúlag. Az alapítvány számláján lévő összeg ennek
megfelelően került felhasználásra 2010-ben is:
· A Kuratórium – az alapító okiratnak megfelelően, és az előző évek gyakorlatát
követve - döntött arról, hogy pályázatot ír ki újra a tehetséges és hátrányos fiatalok
számára, a gimnáziumi képzésük segítésére. A pályázaton 10 tanuló nyert 10.000
Ft/fő értékű támogatást (ajándékutalvány), mely két részletben került átadásra.
· A gimnázium évente megrendezi a dombóvári (beleértve a kisgimnáziumot is) és a
környező iskolák 7. és 8. osztályosai számára a német és angol tantárgyi versenyt. Az
ország-ismereti témákat felölelő verseny célja, hogy minél több fiatallal
megismertesse a célnyelvi országokat, és ezáltal kedvet kapjanak a nyelvtanuláshoz.
A márciusi iskolai nyelvi verseny ugyancsak ország-ismeretre építette a
feladványokat, hiszen az ilyen típusú feladatok nem szerves részei a mindennapi
nyelvoktatásnak. Mindkét versenyhez jutalomkönyvek vásárlásával járult hozzá az
Alapítvány.
· Két éve olyan közös megegyezés született a gimnáziummal, hogy amennyiben az
iskola vállalja a szaktanár tanítási költségeit a nyelvvizsga-felkészítő órákra, az
alapítvány megveszi a szükséges nyelvvizsga-felkészítő könyveket. A
csoportfoglalkozásokat, azóta rendszeresen megszervezi az iskola. A könyveket és
segédanyagokat az órán közösen használják a diákok a tanárokkal. Az Alapítvány
olasz, angol, német nyelvkönyvek vásárlásával támogatta a nyelvvizsga-felkészítő
órákat.
· Több, nagy sikerű nyelvi rendezvényen vettek részt a gimnázium tanulói a 2010-es
évben is. A szekszárdi Német Színház előadását a 9. és 10. évfolyamos tanulók
nézték meg német nyelven. Októberben a budapesti Olasz Intézet meghívott vendége
volt egy svájci író, akinek előadását a 11. és 12. évfolyamos diákok hallgatták meg.
Novemberben pedig a német nyelvet tanuló 5. osztályos diákok látogattak el a
budapesti Goethe Intézet mikulás-rendezvényére. A szállítás költségeit az Alapítvány
finanszírozta.
· Az évente megrendezett országos olasz versenyre a 2010. évben Nyíregyházán került
sor, amelynek szállás- és utazási költségét az Alapítvány vállalta. A tanulók 1., 2. és

3. helyezéssel zárták a versenyt.
· Májusban német diákokat (Bautzen) fogadott a gimnázium. A dombóvári
gimnazistákkal együtt, közös programon vettek részt a tanulók Budapesten és
Pécsen. A költségekhez (szállás és étkezés) az Alapítvány is hozzájárult, a
gimnázium és a szülők támogatása mellett.
· Új igényként merült fel 2010-ben, a nyelvvizsga díjak támogatása. Alapítványunk 3
diák nyelvvizsga költségéhez járult hozzá.
· A Gimnázium 7. n. osztálya Alapítványunk közreműködésével tudott a Reál
Hungária Élelmiszer Kft-hez pályázatot benyújtani, ahol 150.000 Ft támogatást
nyertek el. Ebből az összegből két napos osztálykirándulást szerveztek Bikalra és
Izménybe, ahol a német nemzetiségi kultúrával, hagyományokkal, szokásokkal
ismerkedtek meg a diákok. A pályázathoz saját forrást nem kellett biztosítani.

Az alapítvány vagyona az APEH 1%-ból, szülői támogatásból és kamatjóváírásból
származik. Mivel a bevételek legnagyobb részt szeptember és október hónapokban
érkeznek, a felhasználások ideje viszont legtöbbször a tavaszi hónapokban történik, ezért a
naptári év befejezésével jelentős átvitelek vannak a tanévi rendhez igazodva.
A Dombóvári Kisgimnazistákért Közalapítvány 2010. évi gazdálkodási adatai az 1. sz.
mellékletben olvashatóak.

Az alapítvány működése
A Közalapítvány Kuratóriuma 2010-ben két ülést tartott, mindegyik határozatképes volt:
· 2010. V. 12.
· 2010. VI. 24.
A Közalapítvány Kuratóriuma 4 határozatot hozott.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 488/2010. (XII.30.) számú
határozatával módosította a Dombóvári Kisgimnazistákért Alapítvány alapító okiratát, az
alábbiak szerint:
· Kuratóriumi tag változása: Dr. Berkl János helyett Dr. Boros Katalin
· Az alapítvány ellenőrzésére jogosított szerv Dombóvár Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága.
Az alapító okirat módosításának időpontja: 2011. január 1.

Dombóvár, 2011. május 16.

Schmidt Anikó
kuratóriumi elnök

1. sz. melléklet
DOMBÓVÁRI KISGIMNAZISTÁKÉRT ALAPÍTVÁNY
2010.12.31-ig gazdálkodási adatok

Bevételek:
APEH 1%-nak visszatérítése:
Nyelvvizsga szülői támogatása :
REÁL HUNGÁRIA KFT – osztálykirándulás:
Kamatjóváírás:
Lekötött betét kamata:

648.612.68.000.150.000.2.787.3.589.-

Összes bevétel:

872.988.-

Kiadások:
Nyelvkönyv, nyelvi CD:
Személyszállítási költség:
Könyvelési díj:
REÁL HUNGÁRIA KFT – osztálykirándulás:
Nyelvvizsga díjak:
Egyéb szolgáltatás – autópálya díj:
Bankköltség /OTP Bank Nyrt/:
Ösztönző juttatás:
Ajándékutalványok kezelési költsége:
Reprezentációs költség:
Egészségügyi hozzájárulás /ösztönző juttatás után/:
Kerekítési különbözet:
Egyéb kamatok:
Alapítványi támogatás:

130.491.365.618.20.000.150.000.108.000.2.760.17.632119.100.24.991.44.916.32.160.- 17.- 1.25.000.-

Összes kiadás:

1.040.650.-

Gazdálkodás eredménye:

- 167.662.-

Értékcsökkenés:
/korábban vásárolt tárgyi eszközökre/
2010-ben nem volt tárgyi eszköz vásárlás.
Tényleges eredmény:

Pénzkészletek:
Pénztár:
– Bankszámla:
– Összesen:
–

41.669.-

- 209.331.-

Nyitó
7.030.2.208.599.2.215.629-

Záró
11.955.2.035.882.2.047.837.-

Dombóvár, 2010.05.16.

Schmidt Anikó
kuratóriumi elnök

7200 Dombóvár Szent István tér 1.
Levelezési cím: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1
Tel./Fax: 74/564-564
Számlaszám: 11746043-29900480
Adószám: 18864030-1-17

Közhasznú jelentés
2010.

Hamulyák Közalapítvány
2010. évi beszámolója
1. Számviteli beszámoló: A közalapítvány a számviteli törvény szerinti egyes egyéb
szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
Kormányrendelet alapján egyszeres könyvvitelt vezet, amelyből analitikus kimutatások
segítségével közhasznú egyszerűsített beszámolót készít. A 2010 évi pénzforgalom az alábbiak
szerint alakult:

2010. évi nyitó bankszámla pénzkészlet: - 9.448Ft
2010.évi nyitó pénztár: 12.396Ft
2010. évi záró pénztár: 12.146Ft
2010. évi bevétel: 820.000Ft
2010. évi kiadás: 458.908Ft
2010. évi záró bankszámla pénzkészlet: 352.010Ft / 252.010Ft
2010. évi banki lekötés: 100.000Ft / lejárata: 2011.05.28 /
2010.évi teljes záró pénzeszköz: 364.156Ft

Bevételek:
Dombóvár Város Önkormányzatától vissza nem térítendő támogatás: 820.000Ft Ft
Banki kamat: 116Ft

Támogatás:
Magánszemélytől: Nem volt

Banki kamatok összesen: 116Ft

Bevételek összesen: 820.116Ft

A Hamulyák Közalapítvány 2010. évi költségvetése

1. számú melléklet: Bevételek, támogatások részletezése:

Dátum

01.27.

08. 11.

11.02

2010 évben
összesen

Befizetés módja,
befizető neve
Átutalás,
Dombóvár Város
Önkormányzata,
Vissza nem
térítendő
támogatás
szerződés alapján
Átutalás,
Dombóvár Város
Önkormányzata,
Vissza nem
térítendő
támogatás
szerződés alapján
Átutalás,
Dombóvár Város
Önkormányzata,
Vissza nem
térítendő
támogatás
szerződés alapján
Banki kamatok

Befizetett
összeg

310.000Ft

255.000Ft

255.000Ft

116Ft

Bevételek összesen: 820.116Ft

A Hamulyák Közalapítvány 2010. évi költségvetése
2. számú melléklet Kifizetések részletezése:
Dátum

Kifizetés
módja,neve

Kifizetett
összeg

02.02.

02. 26.
03. 31.
04.30
05 31.
06.08.
06.11
06.16
06.30
07.05
07.09
07.30
08.04
08.06

Számlázott tételek
2.400 Ft
(banki költség)
Átutalás,
BAU INVEST
298.000Ft
Építőip. Ker. és
Szolg. Kft
Számlázott tételek
3.192Ft
(banki költség)
Számlázott tételek
2.870Ft
(banki költség)
Számlázott tételek
3.200Ft
(banki költség)
Számlázott tételek
4.400Ft
(banki költségek)
Készpénzes
kifizetés pénztárból
455Ft
Posta költség
Tartozás miatti
600Ft
levél ktg.
Tartozáskezelési díj
600Ft
Számlázott tételek
3.624Ft
(banki költség)
Tartozás miatti
600Ft
levél ktg.
Tartozáskezelési díj
600Ft
Számlázott tételek
3.200Ft
(banki költségek)
Bankkártya éves
2.990Ft
díja
Tartozás miatti
600Ft
levél ktg.

08.11
08.31
09.30
10.26
10.27

Terhelés

-9.448Ft

01.27
01. 29.

Nyitó
egyenleg

Kamatjóváírás

Záró
egyenleg

-

300.552Ft

300.552Ft

2.400 Ft

4 Ft

298.156Ft

298.156Ft

298.000Ft

9Ft

156Ft

156Ft

3.192 Ft

-

- 3.027Ft

- 3.027Ft

2.870Ft

-

- 5.897Ft

- 5.897Ft

3.200Ft

-

- 9.097Ft

- 9.097Ft

4.400Ft

-

-13.497Ft

-13.497Ft

600Ft

-

- 14.097Ft

- 14.097Ft

600Ft

-

- 14.697Ft

- 14.697Ft

3.624Ft

-

-18.321Ft

-18.321Ft

600Ft

-

-18.921Ft

-18.921Ft

600Ft

-

- 19.521Ft

- 19.521Ft

3.200Ft

-

- 22.721Ft

- 22.721Ft

2.990Ft

-

-25.711Ft

-25.711Ft

600Ft

-

- 26.311Ft

- 26.311Ft
Számlázott tételek
(banki költség)
Számlázott tételek
(banki költség)
Készpénzfelvétel
Horváth Éva
Készpénz kifizetés
Számla alapján
Könyvelő éves díja

228.689Ft

3.200Ft

228.689Ft

3.200Ft

12Ft

225.501Ft

3.729Ft

225.501Ft

3.729Ft

19Ft

221.791Ft

66.000Ft

221.791Ft

66.000Ft

-

155.791Ft

30.000Ft

10.27

10.28

10.29

Készpénzes
kifizetés pénztárból
Posta költség
Készpénzes
kifizetés, számla
alapján
Könyvvizsgáló
éves díja
Számlázott tételek
(banki költség)

295Ft

35.000Ft

3.660Ft

11.02
11.29

11.30

12.06

12.09

12.09

12.31

12.31

155.791Ft

3.660Ft

17Ft

152.148Ft
OTP belüli banki
lekötés
100.000Ft
/közalapítványi
törzstőke összege/
Számlázott tételek
1.010Ft
(banki költség)
Átutalás,
Számla alapján,
/ Rendezvény
22.790Ft
költsége/
Fortuna Vendéglátó
KKT
Készpénz felvétel
30.000Ft
Horváth Éva
Készpénz kifizetés
Számla alapján
12.500Ft
Hétről Hétre újság
Hirdetési díj
Készpénzes
kifizetés számla
alapján DITÁLL
18.000Ft
Festékbolt
Virág Kristóf
támogatása
Számlázott tételek
1.393Ft
(banki költség)

152.148Ft
407.148Ft

407.148Ft

100.000Ft

-

307.148Ft

307.148Ft

1.010Ft

32Ft

306.170Ft

306.170Ft

22.790Ft

-

283.380Ft

283.380Ft

30.000Ft

-

253.380Ft

253.380Ft

1.393Ft

23Ft

252.010Ft

Kiadások összesen: 458.908Ft

2010 évi kiadások:
1, Bau Invest Kft II. Világháborús emlékmű munkadíj elmaradás: 298. 000Ft
2, Könyvelő éves díja: 30.000Ft
3, Könyvvizsgáló éves díja: 35.000Ft
4, Rendezvény költsége: 22.790Ft
5, Támogatás Virág Kristóf számára / Festék /: 18.000Ft
7, Posta, és hirdetés költség: 13.250Ft

Összesen: 417.040Ft
Banki költség: 41.868Ft
Kiadások összesen: 458.908Ft

3. A szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások:
A közalapítvány tisztségviselői semmiféle juttatásban, vagy tiszteletdíjban nem részesültek.

4. A Hamulyák Közalapítvány rövid beszámolója 2010 évi tevékenységéről:
-

-

-

A Közalapítvány véleményezte 2 ülésében is Varga Gábor művész Úr javaslatát, mely
szerint a város 40. születésnapjára elkészítené a „Városkapu”műalkotását. / 2010. febr. 25,
és 2010. márc. 22/
A Hamulyák Közalapítvány Kuratóriuma elvi támogatást nyújt Szabó Loránd javaslatára,
hogy Újdombóváron a VI u. téren emlékművel adózzunk a II. világháborúban
Újdombóváron elesettek emlékére, és egyben emlékezzünk meg a városrész várossá
avatására. / kapcsolódjunk más civil szervezetek programjához. /
A Közalapítvány SZMSZ-ének tárgyalása két kuratóriumi ülésen
A Hamulyák Közalapítvány számlájának OTP-én belül, egy kedvezőbb számlavezetési
csomagba való áthelyezése, törzstőke lekötése
A Hamulyák Közalapítvány támogatást nyújt Virág Kristóf számára, festékvásárláshoz.

Folyamatban lévő tervek, intézkedések:
-

Emlékhelyek karbantartása
„ Gyöngy születik” szobor értékesítése, adósság rendezése céljából,
Dombóvár Város Képviselőtestületével egyeztetni a vagyon átvételéről, és az adósság
rendezéséről

5. A közalapítvány vagyonának alakulása:
A közalapítvány 2010 év végi vagyonát tényleges leltárfelvétellel állapította meg.
Tárgyi eszközként mutatja ki 21 tételben a működése alatt megvalósított képzőművészeti
alkotásokat, melyeket tényleges bekerülési értéken mutat ki, 22 406 e Ft értéken, a melléklet szerint.
Mivel az amortizáció nem elszámolható a képzőművészeti alkotásokra /Szt 51 § (5) /ezért ez az
összeg azonos a bázis évben kimutatott összeggel.
A pénzeszközök záró állománya a pénzforgalmi kimutatással egyezően 364 e Ft, amely összeg
messze nem fedezi a közalapítvány 2010 dec. 31-én fennálló kötelezettségeit.
A közalapítvány mérleg szerinti összes vagyona 2010 dec. 31.-én: 22 770 e Ft, melyet 14 704 E Ft
összegű saját tőke, és 8 066 e összegben kölcsön tőke finanszíroz.
A kölcsönök visszafizetésére adományok útján nem látunk esélyt!

A Hamulyák Közalapítvány 2010 évi ülésein megfogalmazott Határozatok
2010 év
1/ 2010. (02.25) számú határozat: A Hamulyák Közalapítvány Kuratóriuma, véleményezte Varga
Gábor művész úr terveit, a benyújtott látványtervek alapján, mely a „Városkapu” elnevezést kapta
és a város 40. születésnapjára készülne el. A szavazás értelmében 5 főnek tetszett, 1 fő nem
támogatja a művészi alkotást.
2/ 2010. (02.25) számú határozat: A Hamulyák Közalapítvány Kuratóriuma, megbízza Szeverin
Ferencet, hogy vegye fel Újvári művész Úr özvegyével a kapcsolatot.
3/ 2010. (03.22) számú határozat: A Hamulyák Közalapítvány Kuratóriuma, úgy döntött, hogy
szakmailag támogatja a Városkapu elhelyezését, maga a helyszín még nem teljesen kiforrott, ehhez
térépítész, tervező szakember bevonását javasolja, a „Városkapu” konkrét kivitelezési és pénzügyi
részében a Közalapítvány nem kíván belefolyni, csak elvi szakmai segítséget nyújt.
4/ 2010. (03.22) számú határozat: A Hamulyák Közalapítvány Kuratóriuma, javasolja, hogy az
OTP-ből, mivel nagyon sok a számlavezetési díj, vigyék át a számlát a Völgység Hegyhát
Takarékszövetkezethez, és az aláíró, Horváth Éva, Dr Rabbné Koch Erzsébet és Szabó Loránd
legyen.
5/ 2010. (04.26) számú határozat: A Hamulyák Közalapítvány Kuratóriuma 4 fő igennel 1 nemmel
támogatja Szabó Loránd javaslatát, hogy Újdombóváron a VI. u. téren a II. Világháborús
bombázások áldozatainak emlékére, emlékmű kerüljön, és a városrész várossá avatásának
ünnepségéhez csatlakozzunk. Az emlékmű formájáról kivitelezéséről, még egyeztet a kuratórium.
6/ 2010. (06.02) számú határozat: A Hamulyák Közalapítvány Kuratóriuma, úgy döntött, hogy a
Könyvvizsgáló véleményét kéri, hogy a tárgyi eszközökbe mi kerüljön, mi a saját vagyon?

7/ 2010. (06.23) számú határozat: A Hamulyák Közalapítvány Kuratóriuma, úgy döntött mivel
likviditási gondjai vannak, hogy a várostól, mint alapítójától működési keretet kér 2010 évre.
8/ 2010. (06.23) számú határozat: A Hamulyák Közalapítvány Kuratóriuma, egyöntetű szavazással
elfogadta a Közalapítvány 2009 évi Közhasznú jelentését.
9/ 2010. (11.29) számú határozat: A Hamulyák Közalapítvány Kuratóriuma, úgy döntött, hogy
18.000Ft-tal támogatja Virág Kristóf munkáját, ezt a pénzt a DITÁLL Festékboltban vásárolhatja
le.

Dombóvár, 2011. május 20.

A Közhasznú jelentést Készítette: Horváth Éva
Volt kuratóriumi elnök

