
Augusztusi Kuratóriumi ülés 

 

1. Napirendi pontok: 

‐ Két kuratóriumi ülés között történt események: 

 Megemlékezéssel kezdődik az ülés. Az Alapítvány alapító tagja Dr. Hirsch 
Tibor elhunyt, aki 1990. és 1993. között volt a kuratórium tagja. Élt 92 évet. 

 Az  Intersnack  Magyarország  Kft‐től  megérkezett  a  Pom‐Bär termékek 
forgalma után a 4.126.200.‐ Ft‐os adomány. A személyes ünnepélyes átadás 
2022. augusztus 4‐én megtörtént. 

 Lejárt  Prémium  Állampapírunk,  melynek  kamata  közel  7MFt  volt. 
Ajánlatokat kértünk be és a  legkedvezőbb ajánlattal 200M Ft‐ot 6 hónap 
időtatamra lekötöttünk. 

 A  Visiooh  Okosváros  és  Média  Kft‐től  450.000.‐  Ft  érkezett.  A  cég 
tulajdonosa  felajánlotta,  hogy  digitális  kivetítőn  az  Alapítvány 
adománygyűjtő tartalmát térítésmentesen kihelyezi. A kihelyezett tartalom 
a VIII., IX. és XI. kerület 25 forgalmas területén lesz látható. 

 A  MagNetBank  Segítő  Bankkártya  program  keretében  508.104  Ft‐ot 
kaptunk. 

 Az  MVM  visszaigazolta  a  10M  Ft‐os  támogatási  igényünket,  a 
szerződéskötés folyamatban van. 

 

‐ Mérlegadataink  szerint ebben az évben  is könyvvizsgálattal kell alátámasztani a 
beszámolónkat,  ezért  a  Kuratórium  döntött  a  könyvvizsgálóval  való 
szerződéskötésről. 

‐ Pályázati  dokumentációról  szóló  szabályozást  a  kuratórium  módosította.  A 
közbeszerzési értékhatárt meghaladó pályázatoknál elegendő egy indikatív ajánlat 
csatolása,  ha  utána  közbeszerzési  eljárás  van  lefolytatva.  A másik módosítás  a 
dokumentumok beadásának határidejét érinti. 

 
 

2. Beadott pályázatok 

 

‐ Adományok 

Tárgyi adományokról nem döntött a kuratórium. 

‐ Gép‐műszer beszerzés, Beruházás, felújítás 

a. Az  informatikai  vezető  pályázatot  nyújtott  be  a  meglévő  PACS  rendszer 

fejlesztésére. Kuratórium úgy döntött, hogy maximum 2.635.758 Ft‐tal támogatja 

a fejlesztést. 

b. A  Sürgősségi  osztály  vezető  főorvosa  pályázatot  nyújtott  be  a mentőgépkocsi 

rendszerbe  állításához,  engedély  beszerzéséhez  szükséges  felszerelésre 

(monitor/ defibrillátor/ ekg és mobil lélegeztető gép). A Kuratórium úgy döntött, 

hogy maximum 23.200.000.‐ Ft‐tal támogatja a fejlesztést. 



c. A  Sürgősségi  osztály  vezető  főorvosa  pályázatot  nyújtott  be  a mentőgépkocsi 

rendszerbe állításához, engedély beszerzéséhez szükséges felszerelésre (motoros 

leszívó berendezés). A Kuratórium úgy döntött, hogy maximum 530.606.‐ Ft‐tal 

támogatja a fejlesztést. 

d. A  szállítási  csoportvezető pályázatot nyújtott be a mentőgépkocsi berendezési 

tárgyaira  (Stem  elektromos  oldallépcső,  kiegészítő  megkülönböztető  fény  és 

hangjelzés, Stryker M1 hordágy monitor tartó állvány és peremes gumiszőnyeg). 

A  Kuratórium  úgy  döntött,  hogy  maximum  1.184.556.‐  Ft‐tal  támogatja  a 

fejlesztést. 

e. Az orvos‐igazgató pályázatot nyújtott be 5 db mobilklíma beszerzésére, melyek az 

Intenzív osztályon, Sebészeti osztályon és a Fül‐Orr‐Gégészeti osztályon kerülnek 

elhelyezésre a betegbiztonság és a hűtési technológia  fejlesztése érdekében. A 

Kuratórium  úgy  döntött,  hogy  maximum  1.074.500.‐  Ft‐tal  támogatja  a 

fejlesztést. 

f. Az  orvos‐igazgató  pályázatot  nyújtott  be  a  Sürgősségi  osztály,  a 

Gasztroenterológiai osztály  és  az  Endoszkópos  részleg  konyhai bútorzataira. A 

Kuratórium  úgy  döntött,  hogy  támogatja  maximum  1.334.072.‐  Ft‐tal  a 

fejlesztést. 

g. Az  orvos‐igazgató  pályázatot  nyújtott  be  a  Sürgősségi  osztály  bútorzatára 

(irattároló  szekrények,  360  cm‐es  pult).  A  Kuratórium  úgy  döntött,  hogy 

támogatja maximum 1.584.325.‐ Ft‐tal a fejlesztést. 

‐ Képzés, továbbképzés, kongresszusi részvétel 

h. Hazai  képzés,  továbbképzés  finanszírozásra  16  fő  pályázott,  akik  összesen 

maximum 604.000.‐ Ft támogatást nyertek el. 

i. Külföldi  kongresszusi  részvétel  támogatására  6  fő  maximum  2.714  Euró 

támogatást nyert el. 

‐ Egyéb 

j. Az Belgyógyászati osztály szakorvosa tudományos cikk megjelenésének fedezetét 

kérte. A Kuratórium maximum 2250 dollárral támogatja a tudományos munkát. 

k. A  Pénzgazdálkodási  osztály  vezetője  pályázatot  nyújtott  be  a  126/2020.  és  a 

148/2018. számú határozatok hatályossági idejének módosítására. A Kuratórium 

úgy  döntött,  hogy  2022.  szeptember  15‐re  módosítja  a  határidőt,  melyhez 

3.457.449.‐ Ft kifizetést támogat. 

 

 

 

 


