
Októberi Kuratóriumi ülés 

 

1. Napirendi pontok: 

 

‐ Két kuratóriumi ülés között történt események: 

 Az új weboldal elkészült. Az oktatás megtörtént, megismertük, hogy működik 

az  oldal,  hogyan  lehet  friss  hírekkel  és  egyéb  változtatásokkal  ellátni,  ha 

szükséges. A készítő cég hozzájárulásunkat kérte, hogy nevezhessen vele az „Év 

honlapja” versenyre. Erről hírt is adtunk a közösségi médiában. 

 A  NAV  nyilvánosságra  hozta  a  SZJA  1  %‐os  összegeket.  Összességében  a 

felajánlott összeg kb. akkora, mint a tavalyi évi, viszont a felajánlók száma kb. 

15  %‐kal  esett  vissza.  Az  idén  is  másodikok  vagyunk  a  legtöbbet  kapó 

szervezetek között.  

 A Mapei  Tour  de  Zalakaros  rendezvény  adományának  ünnepélyes  jelképes 

átadása  2022.  október  6‐án  megtörtént.  A  támogatást  a  Madarász  utcai 

Belgyógyászati osztály műszerezettségére  fordítjuk 5 db EDAN pulzoximeter 

beszerzésére. 

 A Groupama Biztosító a munkatársaik ajánlása alapján a mi Alapítványunkat 

választotta  immár harmadik éve, még nem  tudjuk mekkora összeget  fognak 

novemberben utalni. 

 A  Juenesse  gyermekjóléti  alapítvány  az  éves  rendezvényüket  Budapesten 

tartották  október  7‐9.  között,  ahol  hagyományosan  egy  általuk  kiválasztott 

alapítványnak  gyűjtést  szerveztek,  ezévben  a  Heim  Pál  Gyermekkórház 

Fejlesztéséért Alapítványt választották. A gyűjtés eredménye 46.070 USD lett, 

melyet képletesen átadtak.  

 A  Diplomata  Házastársak  Egyesülete  is  megkeresett  bennünket,  hogy 

november  27‐én  rendezik  meg  az  évi  jótékonysági  vásárukat,  melynek 

bevételét három alapítványnak ajánlják fel, köztünk nekünk is. 

 

‐ Adatbázisépítéssel kapcsolatban szeptember 9‐én a toborzó levélkampány kiküldésre 

került 10.000 magánszemélynek. Erről hírt adtunk a közösségi médiánkon keresztül is. 

A  bonyolítást  végző  céggel  elemeztük  a  tesztkampány  addigi  eredményeit, melyek 

tapasztalatuk  alapján  átlagon  felüli  eredményt  mutat.  A  kuratórium  a  cég  által 

elkészített előrejelzés, kommunikációs és költségterv alapján egyhangúan úgy döntött, 

hogy hosszabb távú együttműködést kötnek, melynek tartalmát a magánszemélyeken 

túl a cégekre is kiterjesztenek. 

 
 
 



2. Beadott pályázatok 

 

‐ Adományok 

a. Orvos‐igazgató  nyújtott  be  pályázatot  a  15  doboz  1‐es  méretű  pelenka 

adományra,  melynek  értéke  133.110.‐  Ft.  A  Kuratórium  úgy  döntött,  hogy 

ajándéklevélben átadja az adományt a Kórház részére. 

b. Orvos‐igazgató pályázatot nyújtott be adományba kapott  saját márkás  fagylalt 

termékekre  1.068.895.‐  Ft  értékben.  A  Kuratórium  úgy  döntött,  hogy 

ajándéklevélben átadja az adományt a Kórház részére. 

 

‐ Gép‐műszer beszerzés, Beruházás, felújítás 

c. Orvos‐igazgató pályázatot nyújtott be a 98/2022. határozat kiegészítésére, mivel 

akkor  a  pályázatból  az ÁFA  tartalom  lemaradt.  Kuratórium  úgy  döntött,  hogy 

maximum 1.130.331 Ft‐tal támogatja a fejlesztést. 

d. Az Onko‐Haematológiai osztály gazdasági nővére pályázatot nyújtott be Philips 

monitorokhoz  szükséges 13 db SpO2 érzékelő beszerzésére. A Kuratórium úgy 

döntött, hogy maximum 1.665.609.‐ Ft‐tal támogatja a fejlesztést. 

e. Az  Ápolási  igazgató  pályázatot  nyújtott  be  a  19  db  IT  Medikai  kocsi  és 

hozzátartozó  medikai  tablet  töltőállomás  beszerzésére.  A  Kuratórium  úgy 

döntött, hogy maximum 68.961.000.‐ Ft‐tal támogatja a fejlesztést, amennyiben 

a kért kiegészítést megkapja az Alapítvány. 

f. A Főmérnök pályázatot nyújtott be az Infektológiai osztály emeletén a lift és műtő 

előtér  átalakításának  költségeire.  A  Kuratórium  úgy  döntött,  hogy maximum 

17.000.000.‐ Ft‐tal támogatja a fejlesztést. 

g. A titkárságvezető pályázatot nyújtott be a VII. emeleti titkárság hűtését szolgáló 

klímaberendezés  beszerzésére.  A  Kuratórium  úgy  döntött,  hogy  maximum 

717.423.‐ Ft‐tal támogatja a fejlesztést. 

h. A  Koraszülött  osztály  orvosa  pályázatot  nyújtott  be  egy  nagyteljesítményű 

mellszívó  beszerzésére.  A  Kuratórium  úgy  döntött,  hogy  támogatja maximum 

709.990.‐ Ft‐tal a fejlesztést. 

i. A  Felvételi  iroda  vezetője  pályázatot  nyújtott  be  kétirányú  kommunikációs 

rendszer kialakítására a járóbeteg felvételi irodában. A Kuratórium úgy döntött, 

hogy támogatja maximum 361.950.‐ Ft‐tal a fejlesztést. 

j. A  Kórház  Főmérnöke  pályázatot  nyújtott  be  az  „A”  ép.  nyugati  lépcsőház 

földszintjén  előtér‐szélfogó  kialakítására.  A  Kuratórium  úgy  döntött,  hogy 

támogatja maximum 11.528.755.‐ Ft‐tal a  fejlesztést, amennyiben a megfelelő 

árajánlatok beérkeznek. 

k. A Kórház  főmérnöke pályázatot nyújtott be a Delej utcai  telephely biztonságát 

növelő  fejlesztésre.  A  Kuratórium  úgy  döntött,  hogy  támogatja  maximum 

2.396.279.‐ Ft‐tal a beruházást. 



l. Az  Informatikai  vezető  pályázatot  nyújtott  be  érintésmentes  elektronikus 

vonalkódos  rendszer  kiépítésére.  A  Kuratórium  úgy  döntött,  hogy  támogatja 

maximum  3.962.400.‐  Ft‐tal  a  fejlesztést,  amennyiben  a  pályázó  a  kért 

kiegészítést megküldi az Alapítvány számára. 

m. Autista  mintaház  vezetője  pályázatot  nyújtott  be  autizmus  diagnosztikai 

eszközcsomag  beszerzésére.  A  Kuratórium  úgy  döntött,  hogy  támogatja 

maximum 1.296.600.‐ Ft‐tal a fejlesztést. 

n. Az  Intenzív  osztály  főnővére  pályázatot  nyújtott  be  8  db  gyógyszerelő  kocsi 

beszerzésére. A Kuratórium úgy döntött, hogy támogatja maximum 9.436.699.‐ 

Ft‐tal a beszerzést. 

o. A Pszichiátriai osztályvezető  főorvos pályázatot nyújtott be pszihodiagnosztikai 

vizsgálatokhoz szükséges eszközök beszerzésére. A Kuratórium úgy döntött, hogy 

maximum 3.898.096.‐ Ft‐tal támogatja a fejlesztést. 

p. A Pszichiátriai osztályvezető főorvos pályázatot nyújtott be a felújított, átalakított 

Pszichiátriai  osztály  I.  emeleti  részlegének  berendezésére  (bútorok,  eszközök) 

beszerzésére.  A  Kuratórium  úgy  döntött,  hogy  maximum  3.913.015.‐  Ft‐tal 

támogatja a fejlesztést. 

‐ Képzés, továbbképzés, kongresszusi részvétel 

q. Hazai  képzés,  továbbképzés  finanszírozásra  30  fő  pályázott,  akik  összesen 

maximum 4.137.740.‐ Ft támogatást nyertek el. 

r. Külföldi kongresszusi részvétel támogatására 2 fő maximum 92500 USD és 2 fő 

maximum 1.100 Euró támogatást nyert el. 

‐ Egyéb 

s. A  Humánerőforrás‐gazdálkodási  osztályvezető  által  benyújtott  2022.  évi 

továbbképzési tervnél a kuratórium határozatképtelenné vált. 

t. A Humánerőforrásgazdálkodási osztályvezető által benyújtott 10/2022. határozat 

kiegészítéséről a döntést a kuratórium elhalasztotta. 

 

 

 

 


