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Tisztelt Képviselő-testület!
A testület a 2016. május 5-i rendkívüli ülésén döntött arról, hogy a HOSPITAL
Alapítvány (nyilvántartási száma: 17-01-0000012, ügyszám: Pk.60.145/1992.) alapítói
jogai gyakorlásának egyszerűsítése érdekében kezdeményezi, hogy a többi alapító
térítésmentesen ruházza át az alapítói jogát Dombóvár Város Önkormányzatára. A
kezdeményezéssel kapcsolatban megkerestük a többi alapítót, de nem igazán
reagáltak, illetve a döntéshez kérték az új alapító okirat tervezetét. Erre tekintettel a
jelen előterjesztés ennek elfogadására irányul. A Szekszárdi Törvényszéknél a
közelmúltban elhunyt Gács Ernőn, mint elnökön kívül jelenleg 16 kuratóriumi tag van
még bejegyezve, a bejegyzett tagok többsége azonban már régóta nem vesz részt a
kuratóriumi munkában, vagy már elhunyt. A még életben lévő bejegyzett tagok
törléséhez lemondó nyilatkozat szükséges, de ez még nem mindenki esetében áll
rendelkezésre, így a kuratórium összetétele nem véglegesíthető.
Az alapító okiratot érintő főbb változások:
a) Az Alapítvány javasolt székhelye Dombóvár, Szabadság utca 18. a Szent
István tér 1. helyett.
b) A városi kórház elnevezése nem megfelelő, a jelenlegi nevet
(Dombóvári Szent Lukács Kórház) át kell vezetni az okiraton.
c) A célok alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezéseket aktualizálni
szükséges, az Alapítvány céljai természetesen változatlanok maradnak.
d) Az Alapítvány elvesztette a közhasznú jogállását, ezért az erre
vonatkozó előírásokat nem indokolt szerepeltetni a dokumentumban.
e) Az önkormányzati alapításra tekintettel rögzíteni kell, hogy az
Alapítvány közalapítvány, és közalapítványok tekintetében alapvető
rendelkezéseket tartalmazó, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény előírásait is figyelembe kell venni.
f) Az okiratot az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek is meg kellett
feleltetni, így az okirat kiegészítésre szorul a kuratóriumi tagok
összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokkal.
g) A kuratóriumtól elkülönülő Vezetőség léte nem indokolt, a kuratórium
kisebb létszámmal alkalmas lesz a szükséges döntések meghozatalára.
Külön felügyelőbizottság is szükségtelen, nincs is már információ arról,
hogy kik a feb tagok.
h) Az alapítói okiratban is utalni kell az alapítói jog átruházására.
Leginkább az alapítványi vagyonra vonatkozóan szükséges az új rendelkezések
átgondolása. Értelemszerűen az alapítói induló vagyonjuttatásra vonatkozó előírások
már nem aktuálisak, ezért törlésre javasoltak, ahogy a pótlólagos befizetést taglaló, és
az alapítók részéről jó ideje már be nem tartott szabályok (minden évben 50,-Ft/lakos
összegű hozzájárulás). Az Alapítvány jelenleg komoly pénzeszközzel rendelkezik, de
ennek jó része (majdnem 15 millió Ft kincstárjegyben) törzsvagyon, mely önmagában
nem használható fel, csak a hozadéka. Az eredeti alapítói szándék 5 millió Ft

törzsvagyon elérésére irányult, a kórház tevékenységének támogathatósága érdekében
javasolt ezt minimálisan 12 millió Ft-ban meghatározni, meghagyva a kuratórium
mozgásterét, miszerint növelheti a törzsvagyont, ha az adott évi bevételekre tekintettel
ezt indokolt.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.
Határozati javaslat
A HOSPITAL Alapítvány alapító okiratáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 187/2016. (V. 5.) számú
határozatában foglalt kezdeményezésre tekintettel a HOSPITAL Alapítvány új alapító
okiratának tervezetét a melléklet szerint fogadja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Béla alpolgármestert, hogy a tervezetet
ismertesse a többi alapító taggal, illetőleg kezdeményezze a döntésüket az alapítói jog
átruházását illetően.
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