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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A „HOSPITAL Alapítvány”-t (a továbbiakban: Alapítvány) 1992-ben huszonöt Tolna, 

illetve Baranya megyei önkormányzat – Attala, Bakóca, Baranyajenő, Bikal, Csibrák, 

Csikóstőttős, Dombóvár, Egyházaskozár, Gyulaj, Hegyhátmaróc, Jágónak, Kalaznó, 

Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Mucsi, Nagykónyi, Szakcs, Szágy, 

Szárász, Tormás, Tófű és Várong – alapította határozatlan időre a dombóvári kórház 

támogatása érdekében.  Az Alapítvány célja annak elősegítése volt, hogy a dombóvári 

városi kórház az általa ellátott területen a – nem alapellátásnak minősülő – 

betegségmegelőző és gyógyító munkáját minél eredményesebben, illetve minél jobb 

hatásfokkal végezhesse. Az Alapítvány egészen 2016-ig folyamatosan működött, és 

évről évre jelentős összegű hozzájárulást tudott biztosítani az intézmény számára, 

elsősorban eszközbeszerzés útján. A 2016. év alapvető változást hozott a szervezet 

életében és működésében. Dr. Gács Ernő kuratóriumi elnök elhunyt, és sajnos nem 

volt, aki érdemben folytatni tudta volna a vagyonkezelői tevékenységet. A dombóvári 

önkormányzat kezdeményezésére a működőképesség helyreállításához szükséges 

döntést (alapító okirat módosítása, illetve új kuratóriumi tagok választása) végül 

valamennyi alapító önkormányzat képviselő-testülete meghozta, de időközben a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelzése alapján a megfelelő képviselet hiánya miatt a 

Szekszárdi Törvényszék törvényességi felügyeleti eljárást indított, melynek végén az 

Alapítvány megszüntetéséről rendelkezett, az erről szóló döntése a 2019. év elején vált 

jogerőssé. Mivel a szervezet rendelkezett vagyonnal, ezért kényszer-végelszámolási 

eljárás indult 2019 szeptemberében a vagyoni viszonyok lezárása érdekében, a bíróság 

által kijelölt végelszámoló egy erre szakosodott, országszerte több irodával rendelkező 

cég lett. A kényszer-végelszámolási eljárás a múlt hónapban fejeződött be, az 

Alapítvány törléséről szóló végzés az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Az Alapítvány – amely az alapítókra tekintettel közalapítványnak minősült – alapító 

okirata szerint megszűnés esetén az alapítványi vagyon hitelezők kielégítése után 

fennmaradó részét az alapítóknak az induló vagyonhoz történt hozzájárulásuk 

arányában ki kell adni; a hozzájárulások összegét az alapító okirat egyik melléklete 

tartalmazta, Dombóvár mintegy 56%-os arányú pénzbeli hozzájárulást adott 1992-ben 

és 1993-ban. Az alapító okiratban rögzítésre került, hogy a maradványvagyont 

mindegyik alapító köteles az alapítók által jóváhagyott célokra, vagyis a dombóvári 

kórház támogatására fordítani. Ez a kötelezettség törvényi rendelkezés alapján is 

fennáll: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (5) bekezdése értelmében 

közalapítvány megszűnése esetén az alapító köteles a megszűnt közalapítvány 

vagyonát - a hitelezők kielégítése után - a megszűnt közalapítvány céljához hasonló 

célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 

 

Az Alapítványt kezelők felelősségteljes tevékenységének köszönhetően a megmaradt 

vagyon elég jelentős, a Szekszárdi Törvényszék a végzésében a többi alapító 

önkormányzat mellett Dombóvár Város Önkormányzata részére 927.373 Ft pénzbeli 

vagyont és 5.928.224 darab értékpapírt rendelt átadni, ez utóbbinak az értéke 

meghaladja a 6,4 millió Ft-ot (K&H Állampapír Befektetési Jegy). 



 

 

Dr. Kerekes László főigazgató tájékoztatása szerint a költségvetési szervként működő 

és kiterjedt ellátási területtel rendelkező Dombóvári Szent Lukács Kórháznak főként 

orvostechnikai eszközökre lenne szüksége a járóbeteg-szakellátás, valamint a 

diagnosztika területén.  

 

A 2014-ben megválasztott képviselő-testület a legutóbbi önkormányzati választás 

előtti utolsó rendes ülésén már foglalkozott ezzel a kérdéssel, és akkor az a döntés 

született (299/2019. (IX. 26.) Kt. határozat), hogy a végelszámolási eljárás befejezése 

után a Dombóvár Város Önkormányzatának, mint alapítónak visszaadásra kerülő 

maradványvagyont 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. Javaslom ezt a döntést visszavonni, és a Kórházzal egyetértésben arról 

rendelkezni, hogy az önkormányzatnak juttatott pénzeszköz a Kórházhoz kapcsolódó 

új alapítvány - "Szent Lukács Kórházért" Alapítvány - részére adományként kerüljön 

átadásra megállapodás alapján, melyben rögzítve lesznek a feltételek, beleértve a 

felhasználási kötelezettség is. 

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom. 

 

Határozati javaslat 

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásából törölt „HOSPITAL” Alapítvány 

önkormányzatnak átadott vagyona felhasználásáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 299/2019. (IX. 26.) Kt. 

határozatát visszavonja. 

2. A Képviselő-testület a civil szervezetek bírósági nyilvántartásából törölt 

„HOSPITAL” Alapítványtól a Dombóvár Város Önkormányzatának, mint 

alapítónak a Szekszárdi Törvényszék Pk.60.145/1992/64. számú végzésével 

juttatott maradványvagyonnal kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy azt az 

alapítványi célnak megfelelően a Dombóvári Szent Lukács Kórház 

betegségmegelőző és gyógyító munkájának támogatására használja fel a Kórház 

működésének támogatására létrehozott Szent Lukács Kórházért Alapítvány részére 

adományként történő átadásával, orvostechnikai eszközök beszerzésére irányuló 

felhasználási kötelezettség kikötése mellett.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az adományozásról szóló 

megállapodás megkötésére. 
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