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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület az elmúlt években már többször foglalkozott a „HOSPITAL” 
Alapítvánnyal, melyet 1992-ben Dombóvár Város Önkormányzata és további 24 
községi önkormányzat (Attala, Bakóca, Baranyajenő, Bikal, Csibrák, Csikóstőttős, 
Egyházaskozár, Gyulaj, Hegyhátmaróc, Jágónak, Kalaznó, Kapospula, Kaposszekcső, 
Kocsola, Kurd, Lápafő, Mucsi, Nagykónyi, Szakcs, Szágy, Szárász, Tormás, Tófű, 
Várong) alapított határozatlan időre a dombóvári kórház támogatása érdekében. Az 
Alapítvány célja annak elősegítése, hogy a dombóvári városi kórház az általa ellátott 
területen – nem alapellátásnak minősülő – a betegségmegelőző és gyógyító munkáját 
minél eredményesebben és minél jobb hatásfokkal végezhesse. Az Alapítvány egészen 
2016-ig folyamatosan működött, és évről évre jelentős összegű hozzájárulást tudott 
biztosítani a kórház számára, elsősorban eszközbeszerzés útján. 
 
Sajnos a 2016. év alapvető változást hozott az Alapítvány életében és működésében. A 
kuratóriumi elnök, Dr. Gács Ernő megbetegedett, illetve a nyár folyamán elhunyt, így 
a szervezet 2016-ban érdemi tevékenységet már nem tudott végezni. A Dombóvári 
Szent Lukács Kórház főigazgatója 2016-ban Dombóvár Város Önkormányzatának 
segítségét kérte annak érdekében, hogy az Alapítvány tovább tudja támogatni a kórház 
tevékenységét. A dombóvári önkormányzat kezdeményezésére a működőképesség 
helyreállításához szükséges döntést (alapító okirat módosítása, illetve új kuratóriumi 
tagok választása) végül a tavalyi év során valamennyi alapító önkormányzat képviselő-
testülete meghozta, de időközben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelezte a Szekszárdi 
Törvényszék felé, hogy nincs képviselője a szervezetnek, a Törvényszék által 
megadott határidőig pedig már nem volt mód az összes szükséges polgármesteri 
aláírás összegyűjtésére az alapító okirat módosításával kapcsolatban, így a bíróság 
végül megszüntette az Alapítványt 2019 év elején. Mivel a szervezet rendelkezik 
vagyonnal, ezért kényszer-végelszámolási eljárás indult, az ezt elrendelő végzés 
szeptember elején vált jogerőssé, és a végelszámoló kiléte is kiderült, amely egy erre 
szakosodott, országszerte több irodával rendelkező cég. A pécsi kirendeltségével 
felvettük a kapcsolatot, az eljárás befejezése várhatóan fél év alatt fog megtörténni a 
kötelező közzétételek miatt.  
 
Az alapítvány alapító okirata szerint megszűnés esetén az alapítványi vagyon hitelezők 
kielégítése után fennmaradó részét az alapítóknak az induló vagyonhoz történt 
hozzájárulásuk arányában ki kell adni; ezt az alapító okirat egyik melléklete 
tartalmazza, Dombóvár 56%-os arányú hozzájárulást adott 1992-ben és 1993-ban. A 
maradványvagyont pedig mindegyik alapító köteles az alapítók által jóváhagyott 
célokra, vagyis a dombóvári kórház támogatására fordítani.  
 
Az alapítványt kezelők felelősségteljes tevékenységének köszönhetően az alapítványi 
vagyon elég jelentős: mintegy 13 millió Ft-ot befektetési jegybe helyeztek, illetve a 
bankszámlán is több mint kétmillió forint van. A könyvelő tájékoztatása szerint az 
Alapítvány felhalmozott vagyona összesen 15.096.497,- Ft volt február végén. A 
rendelkezésünkre álló információk alapján egy ismert követelés van a szervezettel 
szemben, mégpedig a könyvelési szolgáltatás díja. Ezen kívül a végelszámoló költsége 



jelentkezik, így kb. 14,5 millió Ft értékű vagyon fog maradni, amiből 
hozzávetőlegesen 8 millió Ft körül lesz, ami arányosan Dombóvár Város 
Önkormányzatának juthat vissza. 
 
Ennek ismeretében kértem Dr. Kerekes Lászlót, a Dombóvári Szent Lukács Kórház 
főigazgatóját, hogy lehetőség esetén jelöljön meg olyan eszközt, amelyet az 
önkormányzathoz visszajutó pénzösszegből megvásárolunk és átadunk a Kórháznak. 
Főigazgató úr jelezte, hogy konkrét orvostechnikai eszközt felelősen most nem tud 
megjelölni, arra a megfelelő időben fog javaslatot tenni. 
 
Erre tekintettel az a javaslatom, hogy a képviselő-testület arról rendelkezzen, miszerint 
a maradványvagyont az alapítványi célnak megfelelően a Dombóvári Szent Lukács 
Kórház támogatására fogja felhasználni a dombóvári önkormányzat. 
 

Határozati javaslat 
a kényszer-végelszámolás alatt álló „HOSPITAL” Alapítvány önkormányzatnak 

kiadott vagyona felhasználásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kényszer-végelszámolás 
alatt álló „HOSPITAL” Alapítványnak a végelszámolási eljárás befejezése után a 
Dombóvár Város Önkormányzatának, mint alapítónak visszaadott 
maradványvagyonnal kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy azt az alapítványi célnak 
megfelelően a Dombóvári Szent Lukács Kórház betegségmegelőző és gyógyító 
munkájának támogatására fogja felhasználni a Kórház által megjelölt eszköz 
megvásárlásával, valamint a Kórháznak történő átadásával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Dombóvári Szent Lukács Kórház 
értesítésére. 
 
Határid ő: 2019. október 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
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            polgármester 


