2014. 12.16-I ÜLÉS JEGYZ KÖNYVE
Elnök (Dr. Sátori): Köszönti a Kuratóriumot. Jelenlév k a jelenléti ív szerint.
Határozatképességet megállapítja.
Elnök: Ismerteti az ülés programját:
1.
2.
3.
4.

Kuratóriumi változás: Dr. Székely János püspök atya bemutatása
Beszámoló az elmúlt id szak eseményeir l
Jöv beni megfontolások
Egyebek

Szavazás: a Kuratórium jelenlév tagjai egyöntet en elfogadják a napirendi pontokat.
Elnök: 1. Napirendi pont a kuratóriumi változás bejelentése, bemutatja és köszönti Dr.
Székely János atyát, mint új kuratóriumi tagot.
Elnök: 2. napirendi pont az elmúlt id szak eseményei:
- Az adó 1%-okból kb. 1,8 millió Ft összeg érkezett be, aminek már el re
megvolt a helye – az el
évben megszavazott továbbtanulási
támogatásokra lett fordítva. Az Alapítvány központi kerete mínuszban van
a sok támogatás miatt.
- Az Alapítvány egy Opel személygépkocsival segíti a Kórház m ködését.
A Kórház egyik autója használhatatlanná vált. Az Alapítvány kapott egy
autót, amit az el
pótlására tovább tudott adni a Kórháznak. A
tulajdonjog az Alapítványé, az üzemeltetési jog pedig a Kórházé.
- Ápolók Napja támogatása - idén 400.000 Ft támogatás az Alapítványtól. Ez
100.000 Ft-tal kevesebb, mint eddig. N véreknek és szakdolgozóknak ez
egy hasznos szakmai fórum, nagyon jól sikerült idén is.
- Az általános részb l ebben az évben egyéni továbbképzésre senki nem
került megszavazásra (tavalyi támogatásokra lett fordítva az idei bevétel).
Pályázati lehet ség nem volt, ezért az Alapítvány bevétele a szokásosnál
jóval kevesebb volt.
- Képalkotó kardiológia támogatása az elmúlt éveknek megfelel en.
- Támogatások során jó néhány negatív tapasztalattal kellett szembesülni:
Néhányan, miután a támogatást megkapták, távoztak az Intézményb l Várnagy Edit, Fekete Margaréta távozott, valamint vizsgadíj támogatás
hiányában Majorosné Nágl Mónika nem vizsgázott le -, k ezáltal másoktól
vették el a lehet séget.
Dr. Kanász Gábor: Az Alapítvány két részb l áll, általános rész és osztályspecifikus
részek – ahova pénzt minden osztály maga szerez, amelyb l támogathat, akit szeretne
– ebb l adódóan voltak támogatások: Traumatológia (gyógytornászok), Belgyógyászat
(képalkotó diagnosztika).
Az említett negatív tapasztalatok miatt az Alapítvány 350.000 Ft-tól esett el. Ennek
elkerülésére a jöv ben aláíratunk egy okiratot (amire eddig soha nem volt szükség),
közjegyz i okiratot szereztetünk be, ügyvédünk készített egy új formanyomtatványt,
így a támogatott fél az aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a képzettség
megszerzését követ 5 éven belül nem hagyja el a Kórházat. Munkaügyi

törvényváltozások miatt sok tanulmányi szabadságot kell kiadni. Meg kell gondolni
minden osztálynak, kit tud támogatni az id és a pénz miatt is a jöv ben.
Elnök: Ismételten megszerezte a közhasznú min sítést az Alapítvány.
Dr. Kanász Gábor: Már nem lesz olyan, hogy kiemelten közhasznú, csak közhasznú és
nem közhasznú.
Dr. Lackó Hajnalka: Ez mit jelent a szponzoroknak?
Dr. Kanász Gábor: Adózás szempontjából jó ez a cégeknek.
Szavazás: a Kuratórium jelenlév tagjai egyöntet en elfogadják a beszámolót az
elmúlt id szak eseményeir l.
Elnök: 3. napirendi pont a jöv beni megfontolások:
- Szerz dés aláíratása a támogatottakkal. Minden igényt alaposan felül kell
vizsgálni, 4 szabadnapot kapnak vizsgánként a tanulók (nem egyértelm ,
hogy minden vizsga, vagy csak záróvizsga után). Ha erre van jogi
lehet ség, bele kell venni a szerz désbe, mennyi szabadnapot vehet
igénybe az illet . Maximum 50%-ban támogassa az Alapítvány, a többi
részt vagy a tanuló fizeti, vagy az osztályspecifikus részb l finanszírozzák.
Ennek arányát lehet, hogy el kell tolni.
-

Mivel az általános részbe nem jön pénz, így az osztályok pénzszerzési
lehet ségét er síteni kell. Sok cég elzárkózik attól, hogy alapítványt
támogasson. Osztályspecifikus rész er sítésére nagyon jók a civil
kezdeményezések (pl. Fekete Diána -> gyermek ambulancia). Idén a
gyermek részleg kapta a legtöbb támogatást. Az osztályspecifikus
támogatásokból 10% menjen az általános részbe, ahogy eddig is.

-

IA betegszállítóknak szántunk év végi támogatást, ez az osztályspecifikus
részb l lesz fizetve (5000 Ft/osztály).

-

Belgyógyászat ágynem hiány
kezdeményezés.

-

Az Etikai Bizottság minden kutatási szerz désért 50.000 Ft támogatást
kért. A Kórház számlázza ki ezeket az összegeket, Kórház számlájára
kerül. Hagyhatjuk-e a kórház számláján a pénzt? Nem tudják átutalni az
Alapítványnak, pénzügyileg nem lehetséges. Az IKEB pénz elkülönítve
fut.

pótlása

folyamatban

van,

osztályos

Szavazás: a Kuratórium jelenlév tagjai egyöntet en elfogadják, hogy az 50.000 Ft a
Kórház számláján maradjon.

Szavazás: a Kuratórium jelenlév
megfontolásokat.

tagjai egyöntet en elfogadják a jöv beni

Elnök: 4. napirendi pont: egyebek
- Dr. Kanász Gábor: összköltségvetés szempontjából nem annyira rossz a
helyzet, volt Richter Egészségváros - 4,7 millió Ft, Opel személygépkocsi 1,2 millió Ft, Invitel adomány, MarkoDental – fototerápiás készülék - 1,2
millió Ft, stb. Összességében nagyon jól áll az Alapítvány, csak készpénz
nem folyt be az általános részbe.
- Nagyobb összegek pályázatok útján nem m ködnek.
- Szakszemélyzet képzésének támogatására nincsenek pályázatok?
- Dr. Kanász Gábor: TÁMOP van, ami sikeres volt. Egyéb pályázatok
nincsenek, tornaeszközös volt, fele önrész, másik felét adják.
Könyvbeszerzéses pályázatot formai okok miatt utasították vissza.
Általános részb l csak az Ápolók Napját tudtuk támogatni. Idén nem
tudtunk könyvet venni, de az Ápolók Napját muszáj támogatni.
- Dr. Dinnyés József F orvos Úr megszerzi a kardiológiai diagnosztikához a
pénzt minden évben.
- Pályázati lehet ség kell.
- Elnök: Invitel helyi képvisel ivel beszéltünk, hogy a dolgozók adójuk 1%át fordítsák az Alapítvány számára. Pozitív volt a reakció. A cégnek sem
kerül pénzbe. Ha van ismeretség környékbeli cégeknél, ezt meg lehet
próbálni adóbevalláskor.
- Dr. Kanász Gábor: Honlapról le is tölthet az ehhez szükséges
formanyomtatvány. A Kórházban minden dolgozó megkapta ezt a
nyomtatványt, így 1,2 millió Ft jött össze.
- Dr. Sátori Mária: Ha nincsen egyéb hozzáf zni való, akkor Áldott
Ünnepeket, Boldog Új Évet Kívánok!

