
 

Februári Kuratóriumi ülés 

 

1. Napirendi pontok: 
- Két kuratóriumi ülés között történt események: 

o Január hónapban feldolgozásra kerültek a céges támogatók Tao. tv. szerinti 
igazolásaik, melyek kiküldésre kerültek. A könyvelővel folynak az 2022-es év 
zárási feladatainak egyeztetései. 

o Nagyobb összegű betétünk lejárt, melyet egy év időtartamra kedvező feltétellel 
lekötésre került 

o A SZJA 1 %-os kampányban a szerződések megkötésre kerültek. 
o Adatbázisépítéssel kapcsolatban a céggel egyeztető megbeszélést tartottunk. 

Összességében elmondható, hogy az eddigi kampányaink az eredeti tervhez 
képest sikeresebbek. 

o A Lidl Mo. értesítést küldött szerződés módosításra, mely szerint 2023. június 
1-től 20 %-kal megemeli az eddigi adományának havi értékét, ezzel segíti a 
Heim Pál Kórház élelmezési osztályát. 

 

- A könyvelő 2003. január 1-től végzi az Alapítvány könyvelési feladatait. Az elmúlt 
időszak gazdasági körülményeire hivatkozva a KSH által igazolt 14,5 %-os könyvelési díj 
emelést kért 2023. január 1-től, melyet a kuratórium jóváhagyott. 

- Hagyatéki tárgyalás 2023. január 16-án folytatódott. Ennek következményeként 
ideiglenes hatállyal végrendeleti örökösként került a végzésbe az Alapítvány. Az 
öröklésben érdekeltek nagy valószínűséggel peres eljárásra viszik az ügyet. A 
Kuratórium úgy döntött, hogy az ügyben ügyvédi tanácsot kér és az örökséggel 
kapcsolatos költségeket vállalja.  
 

2. Adomány 
a. Az Anyatejgyűjtő Vezetője pályázatot nyújtott be 2 db mellszívót és 3 db 

személyi készlet elnyerésére. A Kuratórium ajándéklevélben átadja az 
adományba kapott eszközöket. 

b. Orvos-igazgató pályázatot nyújtott be 15 karton szezámmagos mogyoró 
termék elnyerésére. A Kuratórium ajándéklevélben átadja az adományba 
kapott terméket. 
 

3. Beruházás, felújítás 
a. Az Anyaggazdálkodási osztályvezető pályázatot nyújtott be a 179/2022. sz. 

határozat módosítására, mely határozat tartalombeli változtatását kéri. A 
Kuratórium jóváhagyta a módosítást. 



b. A Kórház főmérnöke pályázatot nyújtott be 5 db inverter beépítésére. A 
Kuratórium halasztotta a döntést. 

c. A titkárságvezető pályázatot nyújtott be 1 db spirálozógép beszerzésére. A 
Kuratórium maximum 95.000.- Ft-tal támogatja a beszerzést. 

d. Informatikai osztály vezetője pályázatot adott be ebédjegyrendszer 
leváltásához szükséges érintésmentes vonalkódos rendszer kiépítésére. A 
Kuratórium maximum 4.881.880.- Ft-tal támogatja a beruházást. 

e. Az Informatikai osztály vezetője pályázatot nyújtott be a PACS rendszer 
archiváló alrendszerének bővítésére. A Kuratórium 1.727.835.- Ft-tal 
támogatja a fejlesztést. 

f. A Vezető műtőszakasszisztens pályázatot nyújtott be a C. ép. II. em. új 
műtőblokk berendezésére. A Kuratórium maximum 18.631.943.- Ft-tal 
támogatja a beszerzéseket. 

g. A Vezető aneszteziológus asszisztens pályázatot nyújtott be a tartózkodójuk 
kifestésére. A Kuratórium elutasította a pályázati kérelmet. 

h. A Gastroenterológiai osztály vezető főnővére pályázatot nyújtott be 30 db 
fotelágy célzott támogatására. A Kuratórium támogatja a beszerzést 
2.520.000.- Ft-tal, amennyiben beérkezik a céltámogatás. 

i. A Kórház főmérnöke pályázatot nyújtott be a C. ép. magasföldszinti és II. 
emeleti osztályok megfelelő környezet kialakítására. A Kuratórium 
halasztotta a döntést. 

j. A Kórház főmérnöke pályázatot nyújtott be a K. ép. megfelelő környezet 
kialakítására. A Kuratórium maximum 27.500.000.- Ft-tal támogatja a 
felújítást. 

k. A Neurológiai osztály vezetője pályázatot nyújtott be EEG készülék 
beszerzésére. A Kuratórium max.: 4.673.600.- Ft értékben támogatja a 
beszerzést. 
 

4. Képzés, továbbképzés, kongresszusi részvétel 
a. Hazai képzés, továbbképzés finanszírozásra 12 fő pályázott, akik összesen 

maximum 420.000.- Ft támogatást nyertek el. 
b. Külföldi kongresszusi részvétel támogatására 3 fő pályázott, maximum 700 Euro 

és 924 CHF támogatást nyertek el. 
 

5. Egyéb 
a. A Belgyógyászati osztály vezető főorvosa pályázatot nyújtott be angol nyelvű 

gyermekgyógyászati folyóirat megjelentetésére. A Kuratórium halasztotta a 
döntést. 


