
 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ..... /2021/26 

26. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

26. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

Návrh na schválenie zmien podmienok použitia prostriedkov nadačných fondov Nadácie 

Hniezdo – Fészek Alapítvány so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 53375513,  poskytnuté z rozpočtu mesta Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely város költségvetéséből folyósított támogatás felhasználásának 

módosított feltételei jóváhagyására a Nadácia Hniezdo - Fészek Alapítvány (székhely 

Erzsébet tér 1203/7, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 53375513 ) egyes alapjai 

keretén belül.  

 

Predkladá:  JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preveril:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Vypracoval:  László Szabó, zástupca primátora 

Kidolgozta: 

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

 

 

s c h v a ľ u j e   

1. zmenu podmienok použitia prostriedkov nadačného fondu 

„Novorodenci - Újszülöttek“ poskytnuté z rozpočtu mesta 

Dunajská Streda zo dňa 08. decembra 2020 v predloženom 

rozsahu. 

2. zmenu podmienok použitia prostriedkov nadačného fondu 

Zriadenie domova - Otthonteremtő“ poskytnuté z rozpočtu 

mesta Dunajská Streda zo dňa 08. decembra 2020 

v predloženom rozsahu. 

3. zmenu podmienok použitia prostriedkov nadačného fondu 

„Nové bývanie - Fészekrakó” poskytnuté z rozpočtu mesta 

Dunajská Streda zo dňa 08. decembra 2020 v predloženom 

rozsahu. 

 

November 2021 

2021. november 

 



Dôvodová správa 
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda (ďalej len „MsZ“) na svojom 15. zasadnutí dňa 28. 

júla 2020 schválilo založenie nadácie s názvom „Nadácia Hniezdo – Fészek Alapítvány“ so 

sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda, ktorej zakladateľom je mesto 

Dunajská Streda so základnou hodnotou nadačného imania vo výške 6.638 Eur. 

Poslanci MsZ zároveň schválili nadačnú listinu „Nadácie Hniezdo – Fészek Alapítvány“ 

(ďalej len „nadácia“) a určili prvých členov jej správnej rady a dozornej rady. 

Nadácia bola zaregistrovaná 9. novembra 2020, následne na 17. zasadnutí MsZ dňa 8. 

decembra 2020 boli schválené podmienky použitia prostriedkov pre jednotlivé nadačné fondy 

poskytnutých z rozpočtu mesta Dunajská Streda. 

Nakoľko doterajšia prax ukázala, že z hľadiska organizácie práce je vhodnejšie, aby orgány 

nadácie zasadali a posudzovali žiadosti o príspevok iba každý štvrťrok a nie každý mesiac, 

navrhuje sa zmena v podmienkach. 

Rovnako sa ukázalo, že výpočet výšky príspevku na kúpu stavby na bývanie je pomerne 

zložitý, preto sa navrhuje určenie jednorazovej podpory na základe počtu izieb. Upresňujú sa 

aj ďalšie podmienky poskytovania podpory. 

Keďže v doterajších podmienkach nefigurovalo ustanovenie, ktoré by jednoznačne zamedzilo 

istým špekuláciám s podporou, predkladáme pre orgány nadácie návrh, aby do zmluvy 

o poskytnutí finančnej podpory zakomponovali aj záväzok žiadateľa, že minimálne do 5 

rokov nedôjde k scudzeniu bytu alebo stavby na bývanie, na ktorú mu bola poskytnutá 

podpora (napr. odpredaj, darovanie). 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

• Komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča ho schváliť.  

• Komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo a odporúča ho schváliť. 

• Komisia MsZ pre mládež a šport a odporúča ho schváliť 

• Komisia MsZ pre rozvoj mesta a odporúča ho schváliť 

• Komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť 

• mestská rada a odporúča ho schváliť 

 

 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: „KT”) 2020. július 28-án tartott 

15. ülésén jóváhagyta a „Nadácia Hniezdo - Fészek Alapítvány” létrehozását (Erzsébet tér 

1203/7, 929 01 Dunaszerdahely székhellyel), amelynek alapítója Dunaszerdahely városa, az 

alaptőkéjének értéke pedig 6.638 euró. 

Ugyanakkor a KT tagjai jóváhagyták a "Nadácia Hniezdo - Fészek Alapítvány" (a 

továbbiakban: „alapítvány”) alapító okiratát, és kinevezték az igazgató tanács és a 

felügyelőbizottság első tagjait.  

Az alapítványt 2020. november 9-én jegyezték be, majd ezt követően a KT 2020. december 8-

i 17. ülésén az egyes pénzügyi alapok részére jóváhagyta a Dunaszerdahely város 

költségvetéséből biztosított alapítványi pénzeszközök felhasználásának feltételeit.  

Mivel az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkaszervezés szempontjából célszerűbb, 

ha az alapítvány szervei csak negyedévente, nem pedig havonta találkoznak és bírálják el a 

támogatási kérelmeket, ezért a feltételek módosítását javasoljuk.  

Az is kiderült, hogy a lakóépület vásárlásához biztosítandó támogatás összegének kiszámítása 

viszonylag bonyolult, ezért az egyszeri támogatás meghatározását a szobák száma alapján 

javasoljuk. A támogatás nyújtásának egyéb feltételei is pontosítva lettek. 

Tekintettel arra, hogy a korábbi feltételek nem tartalmaztak olyan rendelkezést, amely 

egyértelműen megakadályozna bizonyos spekulációkat a támogatással kapcsolatban, 

javaslatot teszünk az alapítványi szerveknek, hogy a támogatási szerződésbe foglalják bele a 



pályázó azon kötelezettségvállalását, hogy legalább 5 évig nem idegeníti el a támogatott 

lakást vagy épületet (pl. eladás, ajándékozás) 

 

A beterjesztett anyagot megtárgyalta: 

• az Oktatási és Kulturális Bizottság és javasolja elfogadásra 

• az Egészségügyi és Szociális Gondoskodás Bizottsága és javasolja elfogadásra 

• az Ifjúsági és Sportbizottság és javasolja elfogadásra 

• a Városfejlesztési Bizottság és javasolja elfogadásra 

• a Pénzügyi Bizottság és javasolja elfogadásra 

• a városi tanács és javasolja elfogadásra 

 


