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amely készült a "Gróf Tisza István Kórház műszerezettségének javításáért" Alapítvány Alapí/á 
Okiratának módosítására az alapítvány alapÍfóinak 2015. január 6. napján hozott határozata. az 
egyesülési jogró l, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint CI 2013. évi V törvény alapján az 
alábbiak szerint: 

PREAMBULUM 

Az alapító annak érdekében, hogyelindítson egy kezdeményezést- a polgárok maguk is 
járuljanak hozzá egészségügyi ellátásuk magasabb színvonaion történő biztosításához
elhatározta, hogy alapítványt hoz létre a jelen alapító okiratban az alább meghatározott 
feltételeknek megfelelően. 

Alapító az alapítványt közhasznú szervezetként kéri nyilvántartásba venni. 

Az alapítvány pártoktól fuggetlen, országgyülési képviselőt, politikai pártot nem támogat, 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. 

r. 
AZ ALAPITÓ ADATAI 

1./ Az alapító adatai: Területi Kórház Berettyóujfalu. Az alapító hivatalos megnevezése 2008. 
november 07. napjától kezdődően: GRÓF TISZA ISTVÁN KÓRHÁZ 

Képviseli: dr. Muraközj Zoltán főigazgató 
Az intézményadószáma: 15372019-2-09 

II. 
AZ ALAPITVÁNY ADATAI 

1./ Az alapítvány neve: 

"Gróf Tisza István Kórház műszerezettségének javításáért" Alapítvány 

Az alapítvány rövidített neve: 

" Gróf Tisza István Kórház műszerezettségének javításáért " Alapítvány 

2./ Az alapítvány székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. 

3./ Az alapítvány jogi személy, amelyet az alapítványt tevő alapító - a továbbiakban az alapító 
okiratban történő megnevezése alapító - határozatlan időre hoz létre. 

4./ Alapítvány Hajdú-Bihar Megyei Bírósági nyilvántartási száma: 253. 

III. 
AZ ALAPÍTVÁNY JOGI JELLEGE 

1.1 Az alapítvány célja: 

- Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység. 
Tudományos tevékenység, kutatás. 



Környezetvédelem 
Rehabilitációs foglalkoztatás 
Gróf Tisza István Kórház gyógyító tevékenységéhez szükséges műszerezettség általános 
színvonalának emelése, annak javítása. 

Az alapítvány közhasznú szervezetként működve egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító
, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, környezetvédelem. 
rehabilitációs foglalkoztatás tevékenységet végez, amely a 11/2012. (II 29) KiM rendelet 40. sz. 
melléklet 1.6. pontjában meghatározott kutatási, 1.7. pontjában meghatározott egészségügyi, 1.8. 
pontjában meghatározott szociális és az 1.10. pontjában meghatározoTt környezetvédelmi 
tevékenységek kategóriákba sorolható be. 

Ezen tevékenységek és célok a Gróf Tisza István Kórház gyógyító tevékenységéhez szükséges 
műszerezettség általános színvonalának emelése, annak javítása érdekében végzett /evéken)'séggel 
kiegészülve az egészségügyi alapellátás és az egészséges életmód segítését célzó szolgáIratások 
köréhez tarto:zóan, mint közfeladathoz kapcsolódik, melyet a 2011. évi CLXXXlX. IV. A[agyarors~ág 

helyi önkormányzatairól 13. § (lj 4. ír elő .. 

Az alapítvány tevékenységének korlátai: 
(l) Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenységfolytatására. 
(lj Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefiiggő gazdasági 
tevékenység végzésére jogosult. 
(3) Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet 
alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz. 
(4) Alapítvány nem hozható létre az alapító, a csatlakozó, az alapítvónyi tisztségviselő, az 
alapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói érdekében. Nem sérti e rendelkezésI az 
alapítvány tisztségl'iselőinek szerződés szerint járó díjazása. 

2.1 Az alapítvány, mint közhasznú szervezet tevékenységét nyilvánosan végzi. Az alapítvány 
működéséről, szolgáltatásai igénybevétel ének módjáról, valamint beszárnolóiról nyilvános 
hirdetményeket jelentet meg, amelyeket az alapítvány a Gróf Tisza István Kórház intézményben 
lévő hirdetőtáblán függeszt ki. Ezen túlmenően az alapító okirat szerinti tevékenység és 
gazdálkodás legfontosabb adatait a helyi sajtó útján évente nyilvánosságra hozza. 
Az alapítvány, mint közhaszmí szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki 
betekinthet a hivatalos munkaidő alatt, a betekintést az alapítvány kuratórium.inak elnöke 
engedélyezi. A betekintés hez Írásbeli kérelem benyújtása szükséges az Alapítvál1l' 
kuratóriumóhoz. A kérelem kézhezvételétől számítottan 14 napon belül a kuratórium biztosítja az 
ira/okba való betekintés lehetőségét az általa megjelölt helyen és időben. Az iratokról másolat 
csak a betekintés során jelen lévő alapítványi munkatárs tudtával és engedélyével készíthető. 

A betekintésre jogosult köteles betartani az iratbetekintés során tudomására jutott adatok 
felhasználása és kezelése során az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseit. 

Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet 
a) az l. pontban meghatározott közhasznú tevékenységeketfoly/atja, 
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározo/( 
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez; 
c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott 
közhasznú tevékenységére fordítja, 
d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 



anyagi támogatást nem nyújt. 

IV. 
AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA, VAGYONA, A TÁMOGATÁSÁNAK FAJT Ál ÉS A 

TÁMOGATOTTAKKÖRE 

1./ Az alapítvány célja: 

- Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység. 
Tudományos tevékenység, kutatás. 
Környezetvédelem 
Rehabilitációs foglalkoztatás 
Gróf Tisza István Kórház gyógyító tevékenységéhez szükséges műszerezettség általános 
színvonalának emelése, annak javítása. 

2./ Az alapítvány cél szerinti tevékenysége során közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesedhet. 
A közhasznú szolgáltatás a fenti L pont szerinti tevékenységekben nyilvánul meg. 

V. 
AZ ALAPlTV ÁNY CÉLJÁRA RENDEL T INDULÓ V AGYON RENDELKEZÉSRE 

BOCSÁTÁSÁNAK SZABÁL YAl 

1.I Az alapító az alapítvány célj ainak elérése érdekében 500.000.-Ft azaz ötszázezer forintot 
bocsátott az alapítvány rendelkezésére, akként, hogy az induló vagyont Magyar Hitelbank 
Berettyóújfalui Fióknál nyitott bankszámlán helyezte eL 

2./ A rendelkezésre bocsátás szabályai: 

Az L pontban meghatározott összeget alapító egy összegben bocsátotta az alapítvány 
rendelkezésére. 

Az alapító a teljes alapító vagyont a "Gróf Tisza István Kórház műszerezettségének javításáért" 
Alapítvány alapító okirata alapján rendelkezésre bocsátotta, a rendelkezésre bocsátással 
kapcsolatos banki igazolást a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság előtt Apk.60253/9l. sorszám alatt 
folyamatban volt nyilvántartása vétellel kapcsolatos eljárásban becsatolta. Az alapítói vagyon 
rendelkezésre bocsátása az alapítvány javára nyitott, elkülönített bankszámlán történt. 

3./ Az Alapítvány vagyona acélokban megfogalmazolI tevékenységekre támogatás formájábw l, 
valamint az A lapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre használható fel. Az 
alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében az Alapítvány fő- és mellékállcísú 
alkalmazotlat isjiJglalkoztathat 
Az Alapítvány induló vagyo na. a törzsvagyon hozama és annak kamatai, I'ulamim {/ 
csatlakozások teljes összegben jelhasználhatóak az Alapítvány céljainak elérése él dekébcn. ,.j~ 
alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt céljai elérésére fordítja 

4./ Az alapítvány nyitott. Az Alapítványhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival 
egyetért, és azt anyagilag vagy bármilyen más eszközzel támogatn i kívánja. Visszautasítható cl 

csatlakozúsi kérelem és szándék, amennyiben az Alapítvány céljával nem ért egye:, illetve azT 
nem kívánja támogatn i a csatlakozni kívánó személy. 

5.1 Az alapítvány a vagyont pályázat, kérelem vagy egyéb úton történő igényelőterjesztés alapján, 
a kuratórium tagjai által egyszerű szótöbbséggel hozol! határozat útján hasznúlhatja fel a céljai 


