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Tisztelt Képviselő-testület!
A HOSPITAL Alapítványt (nyilvántartási száma: 17-01-0000012, ügyszám:
Pk.60.145/1992.) 1993-ban 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, Tófő,
Várong) alapította határozatlan időre a dombóvári kórház támogatása érdekében.
Az Alapítvány célja annak elősegítése, hogy a dombóvári városi kórház az általa
ellátott területen – nem alapellátásnak minősülő – betegségmegelőző és gyógyító
munkáját minél eredményesebben és minél jobb hatásfokkal végezhesse. Ennek
érdekében az Alapítvány
− támogatja olyan tárgyi eszközök (műszerek, gépek, gépi berendezések, stb.)
beszerzését – illetve a meglévő eszközök felújítását, javítását, karbantartását –,
amelyek megteremtik annak lehetőségét, hogy az orvosi-szakmai, ápolási,
beteggondozási munka minél magasabb színvonalon legyen végezhető, s ezáltal a
betegellátás hatásfokát javítsák;
− támogatja a kórházban foglalkoztatott orvosok és egészségügyi személyzet szakmai
továbbképzését, tudományos munkáját;
− egyéb, a cél megvalósításához szükséges feladatokat lát el.
Az Alapítvány folyamatosan működik, és évről évre jelentős összegű hozzájárulást tud
biztosítani a kórház számára elsősorban eszközbeszerzés támogatása útján (2013-ban
2.995 eFt, 2014-ben 1.819 eFt). A fő bevételi forrás az 1%-os felajánlásokból
származik, melyet magánadományok egészítenek ki. Az alapítók az alapító okiratban
vállalták, hogy az Alapítvány részére évente pótlólagos befizetést teljesítenek minden
év július 31-ig; a pótlólagos befizetés összege az egyes Alapítók által képviselt
településeken a népesség-nyilvántartás adatai szerint a tárgyévben regisztrált állandó
lakosság számának ötvenszeres szorzatával egyenlő. Ilyen pótlólagos befizetést
utoljára Dombóvár Város Önkormányzata tett 2011-ben. Ezek a befizetések az
Alapítvány törzsvagyonát növelték, amely már több, mint 15 millió Ft.
Az Alapítvány kuratóriuma élén 2003 óta dr. Gács Ernő áll, akit a dombóvári
képviselő-testület delegált. Dr. Gács Ernő még január végén írásban arról tájékoztatott,
hogy egészségi állapota súlyosan és tartósan megromlott, ezért a kuratóriumi
elnökségről és tagságról is le kíván mondani.
Az alapítás óta – a saját delegáltak megválasztásán kívül – a dombóvári
önkormányzatnak mindeddig nem kellett érdemben foglalkoznia az Alapítvánnyal, így
igazából nem is rendelkeztünk információval a kuratórium összetételéről. A hatályos
alapító okirat szerint minden egyes alapító egy tagot delegálhat a kuratóriumba, de
több alapító azonos személyt is megbízhat. Az Alapítvány alapító okiratával és az
alapítvány ügyeivel a kuratóriumi elnökökön kívül a kórház mellett tevékenykedő

ügyvédek foglalkoztak (a legutóbbi, 2003-as alapító okirat módosítást még dr. Papp
Tamás készítette).
A Hivatal munkatársai intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy rendelkezésre
álljanak az Alapítvánnyal kapcsolatos alapdokumentumok. Kiderült, hogy az alapító
okirat 2003 óta nem módosult, és a szervezet a közhasznúsági jogállását is elvesztette
2014-ben (nem történt meg az új civil törvény szerinti kérelem benyújtása). Az
alapítvány székhelye Dombóvár, Szent István tér 1.. A Szekszárdi Törvényszéknél az
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. Dr. Kerekes László, a Dombóvári Szent Lukács Kórház főigazgatója jelezte,
hogy a kuratórium vezetését dr. Tóth Mária belgyógyász vállalja, de egyben kérte,
hogy az újabb delegáláson kívül a dombóvári önkormányzat nyújtson segítséget a
kuratórium és szükség esetén az alapító okirat megújításában, koordinálva az alapítói
döntéseket.
Mindenképpen indokolt lenne egy teljesen új alapító okirat elfogadása, amely megfelel
az új civil törvény és az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek (bár ez utóbbi
esetében a törvényi megfelelés határideje 2017. március 15-re módosult, de ha addig
más okból változik az alapító okirat, akkor azon át kell vezetni a törvényi
változásokat). A kuratórium összetételét az okirat egyik melléklete tartalmazza, így az
új elnök bejegyzéséhez azt mindenképpen módosítani kell, azt pedig valamennyi
alapítónak (mind a 25 alapító önkormányzat képviselő-testületének) el kell fogadni.
Emiatt célszerű, hogy az okirat és a kuratórium is teljes felülvizsgálat alá kerüljön, és
erről határozzanak az alapítók. Indokolt, hogy a jövőre nézve egyszerűsödjön az
alapítói jogok gyakorlása. Erre az új Polgári Törvénykönyv alapján két megoldás van.
Lehetőség van alapítói gyűlés formájában történő joggyakorlásra, de az erre vonatkozó
szabályokat először rögzíteni kell az alapító okiratban, az alapítók gyűlésére az alapító
okiratban nem rendezett kérdésekben pedig az egyesület közgyűlésére vonatkozó
törvényi szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Az alapítói jogok az új Ptk.
szabálya alapján át is ruházhatók. Az átruházás törvényi előfeltétele, hogy az alapító az
alapító okiratban az alapítvány részére vállalt vagyoni juttatását teljesítse. Ez utóbbi
feltétel értelemszerűen teljesül a HOSPITAL Alapítvány esetében, így javasolom,
kezdeményezzük a többi alapító felé, hogy az alapítói jogokat ruházzák át Dombóvár
Város Önkormányzatára, így egy esetleges módosítás kapcsán nem lenne szükség a
jövőben valamennyi alapító képviselő-testület döntésére, melyek meghozatalára
minden bizonnyal hónapok alatt kerülne sor.
A fentiek alapján javasolom dr. Tóth Mária delegálását az Alapítvány kuratóriumába,
továbbá annak kezdeményezését, hogy a községi önkormányzat alapítók
térítésmentesen ruházzák át az alapítói jogukat Dombóvár Város Önkormányzatára,
amennyiben pedig ez megtörténik, akkor az új alapító okirat kerüljön vissza a
képviselő-testület elé azzal, hogy a kuratórium összetétele is legyen tisztázva, továbbá
az is, hogy ismét megszerezhető-e a közhasznú jogállás. Az Önkormányzati Hivatal
munkatársai közre tudnak működni a szükséges iratok megszerkesztésében (elsősorban
a jogtanácsosként eljáró aljegyző asszony).

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.
Határozati javaslat
A HOSPITAL Alapítvány kuratóriumába történő delegálásról, az alapítói jog
átruházásának kezdeményezéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. Gács
Ernő lemondását a HOSPITAL Alapítvány kuratóriumi tagságáról és elnökségéről.
A képviselő-testület határozatlan időre az Alapítvány tagjának delegálja dr. Tóth
Máriát.
2. A képviselő-testület a HOSPITAL Alapítvány alapítói jogai gyakorlásának
egyszerűsítése érdekében kezdeményezi, hogy a többi alapító térítésmentesen
ruházza át az alapítói jogát Dombóvár Város Önkormányzatára és felhatalmazza a
polgármestert az erre irányuló megállapodások megkötésére. A Képviselő-testület
felkéri a Kiss Béla alpolgármestert, hogy az alapítói jogok átruházása esetén a
HOSPITAL Alapítvány új alapító okiratát terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. szeptember 30.
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