
I/2011 (I.31.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Heim Pál gyermekkórház 

fejlesztését, és a beérkezett árajánlatok közül a kiválasztott cég ajánlatát egy digitális képalkotó és 

archiváló / PACS /rendszer kiépítéséhez. melynek ára bruttó 87.375.000 forint. A kuratórium 

felhatalmazza az elnök urat az erre irányuló szerződés megkötésére.  

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

II/2011 (I.31.) határozat:  

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Kutatás finanszírozását a Timidin 

kináz nevű tumor marker referencia intervallumának meghatározására, mely a daganatos, 

hematológiai daganatos gyermekek korai stádiumban történő diagnosztizálására, kezelésük nyomon 

követésére szolgál. Együttműködésben a Heim Pál Gyermekkorházzal, Dr. Rimanóczi Éva 

laboratórium vezető főorvos irányításával, és a mellékletben csatolt árlista alapján a reagenseket, és 

laboratóriumi vizsgálókészüléket biztosító céggel. A kuratórium felhatalmazza az elnökurat az erre 

irányuló szerződések megkötésére. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

III/2011 (I.31.) határozat:  

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 

137,149,151,178,185,187,189,190,192,193,194,196,199,201,203,204,205 iktató számmal regisztrált 

családok támogatását. 

A támogatás összege: 170.000.forint, azaz Egyszázhetvenezer forint 

A támogatás tervezett ütemezése: Öt részletben, 15 hónapon belül, banki átutalás útján, a 

regisztrációs adatlapon megjelölt számlaszámra. Első, 50.000,-Ft-os részlet utalása: a  támogatásról 

szóló értesítéssel egyidejűleg, a további négy, 30.000,-Ft-os részlet utalása: az első utalást követően 

háromhavonta történnek. 

 

 

 



-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

I/2011 (III.03.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 

188,197,200,206,207,208,209,210,211,212,213,219 iktató számmal regisztrált családok támogatását. 

A támogatás összege: 170.000.forint, azaz Egyszázhetvenezer forint 

A támogatás tervezett ütemezése: Öt részletben, 15 hónapon belül, banki átutalás útján, a 

regisztrációs adatlapon megjelölt számlaszámra. Első, 50.000,-Ft-os részlet utalása: a  támogatásról 

szóló értesítéssel egyidejűleg, a további négy, 30.000,-Ft-os részlet utalása: az első utalást követően 

háromhavonta történnek. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

II/2011 (III.03.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Mikroszkóp képfeldolgozást vezérlő 

szoftver vásárlásnak támogatását 5.000.000 forint összértékben. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

III/2011 (III.03.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a magzati kromoszóma vizsgálatok 

havonta 1000 szűrővizsgálatának finanszírozását, melyet a „Magnólia Down szűrő centrum” végezhet 

a Gyulai Pándi Kálmán korházban térítésmentesen a kismamák részére különös tekintettel arra, hogy. 

(down szindrómás gyermeknél lényegesen gyakoribb a leukémiás megbetegedés kialakulása, így a 



down kór szűrés támogatásával, számos leukémiás megbetegedést is megelőzhető), valamint a 

kuratórium egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogadta a mellékletben csatolt cég árajánlatát a 

reagensek beszállításához, valamint a vizsgálatokhoz szükséges készülék biztosításához, és 

felhatalmazta az elnökurat az erre irányuló szerződések megkötésére. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

I/2011 (IV.11.) határozat:  

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a korházak támogatását, és az elnök 

urat felhatalmazta,  hogy megvásárolja, és az azt igénylő korházaknak átadja az alábbi műszereket. 

2 db perfúziós pumpa (PÉCS), 1 db Volumetrikus pumpa. (DEBRECEN) 

Összesen: 1.087.500,-Ft 

2db Alaris GH, és 2 db Alaris GW műszerek. 

Összesen: 1.843.000,-Ft 

2 db pulzoximétert vérnyomásmérővel (SZEGED,DEBRECEN) 

Összesen: 1.325.000,-Ft 

-2 db  Omron R3  Csuklós vérnyomásmérő  33,980.-Ft 

-3 db Microlife BP A100 Plusz  felkaros vérnyomásmérő gyermekméretű 68,400.-Ft 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

 

 

 



II/2011 (IV.11.) határozat:  

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 

 

186,214,215,221,222,223,224,225,227,229,230,231,234,235 iktató számmal regisztrált családok 

támogatását. 

A támogatás összege: 170.000.forint, azaz Egyszázhetvenezer forint 

A támogatás tervezett ütemezése: Öt részletben, 15 hónapon belül, banki átutalás útján, a 

regisztrációs adatlapon megjelölt számlaszámra. Első, 50.000,-Ft-os részlet utalása: a  támogatásról 

szóló értesítéssel egyidejűleg, a további négy, 30.000,-Ft-os részlet utalása: az első utalást követően 

háromhavonta történnek. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

I /2011 (V.09.) határozat:  

 A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Heim Pál Gyermekkorház 

informatikai eszközökkel történő fejlesztését, és a kiválasztott cég által elkészített árajánlatot, 

melynek összege bruttó 4.884.250 forint és felhatalmazza az elnököt az erre irányuló szerződés 

megkötésére 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

I/2011 (V.31.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a melanoma megelőzésre irányuló 

országos kampány kivitelezését, és kiválasztott cég árajánlatát a benne szereplő melanoma szűrés 

fontosságára történő figyelemfelhívó oktatófilm elkészítését, és egy országos szintű promóciós 

kampány elkészítését. A kuratórium felhatalmazta az elnök urat az erre irányuló szerződés 

megkötésére. 

 



-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

II/2011 (V.31.) határozat:  

A Kuratórium áttekintette, és 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta, jóváhagyta a 2010 

évről elkészített közhasznúsági jelentést, és tudomásul veszi a mellékletben csatolt ügyrend 

II.2(2)pontja szerinti jogkörben hozott döntések  listának tartalmát. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

III/2011 (V.31.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 

236,237,238,239,240,241,242,243,244,246,248,249,250,251,258 iktató számmal regisztrált családok 

támogatását. 

A támogatás összege: 170.000.forint, azaz Egyszázhetvenezer forint 

A támogatás tervezett ütemezése: Öt részletben, 15 hónapon belül, banki átutalás útján, a 

regisztrációs adatlapon megjelölt számlaszámra. Első, 50.000,-Ft-os részlet utalása: a  támogatásról 

szóló értesítéssel egyidejűleg, a további négy, 30.000,-Ft-os részlet utalása: az első utalást követően 

háromhavonta történnek. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

 



IV/2011 (V.31.) határozat:  

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2005. április 18-án megtartott 

ülésen megalkotott, I/2005 (IV.18) határozattal elfogadásra került kuratóriumi ügyrend II.2.(1) részét 

képező kuratóriumi tagokra vonatkozó részében Radó Krisztina törlését, és Fábián Krisztina  

átvezetését. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

I /2011 (VI.29.) határozat:  

 A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy az alapítvány megvásárolja a 

Down-kór szűréshez nélkülözhetetlen centrifugagépet 570.000 forintért. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

I/2011 (VII.08.) határozat: 

 A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy az alapítvány a Gyulai Pándy 

Kélmán korház gyermekosztályának adományozza a már megvásárolt műszereket, mivel azokat az 

eredetileg szánt helyükre Dr. Kriván Gergely utasítására nem lehet átadni, és ezek után az Mgygyt. –

vel, és az ahhoz tartozó szervekkel semmilyen együttműködésben alapítványunk ne vegyen részt. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

 



1 /2011 (VII.31.) határozat:  

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a steril szoba kialakítását az 

agydaganatos beteg gyermek részére egy megfelelő ingatlan bérlésével, a kezeléseket követő 

csíramentes környezet, és a teljes felépülés biztosítása érdekében 1.500.000 forint összeghatárban 

maximalizálva, és felhatalmazza az elnök urat, hogy megkösse az erre irányuló szerződést. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

I/2011 (IX.14.) határozat:  

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az alapítványnál regisztrált összesen 

120 daganatos, leukémiás gyermek családjának otthonában steril körülmények kialakítását biztosító 

antibakteriális takarítását a gyermekek biztonságos felépülése érdekében. A munka elvégzésével a 

mellékletben csatolt árajánlat alapján kiválasztott céget bízza meg családonkénti bruttó 50.000 

forintért. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

II/2011 (IX.14.) határozat:  

A kuratórium / 3 igen / szavazattal egyhangúan elfogadta kiválasztott cég mellékletben csatolt 

rehabilitációs tevékenységre irányuló gyermekgyógytorna video film és promóciós video film 

elkészítéséről szóló mellékletben csatolt árajánlatát , és az azt népszerűsítő országos médiakampány, 

promóciós ajándéktárgyak, 2 darab weboldal és az 1 éven keresztül működtetett online Google 

Adwords kampányt. A kuratórium felhatalmazza az elnökurat az erre irányuló szerződés 

megkötésére. 

 

 

 



-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

III/2011 (IX.14.) határozat: 

 A kuratórium / 3 igen/ szavazattal egyhangúan elfogadta a SOTE. II. Sz. Belgyógyászati Klinika 

Endokrinológiai Genetika Laboratóriumában folyó integratív genomikai kutatások támogatására 

irányuló, az eredmények kiértékeléséhez szükséges nagy kapacitással bíró informatikai eszköz 

megvásárlását és kiépítését, mellyel a korábbi együttműködések során megbízható, és precíz 

informatikai munkálatokat kivitelező céget bízza meg. Továbbá a kuratórium / 3 igen/ szavazattal 

egyhangúan elfogadta a kiválasztott cég mellékelten csatolt  árajánlatában szereplő Barnstead 

Biocane hordozható folyékony nitrogén (LN2) tároló megvásárlását nettó 467.000 forintért a SOTE. II. 

Sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológiai Genetika Laboratórium számára.A kuratórium 

felhatalmazza az elnök urat az erre irányuló szerződések megkötésére. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

    

IV/2011 (IX.14.) határozat:  

A kuratórium / 3 igen/ szavazattal egyhangúan elfogadta a Steril szoba kialakítását az agydaganattal 

műtött beteg gyermek otthonában, a kezeléseket követő csíramentes környezet, és a teljes felépülés 

biztosítása érdekében. 1 millió forint összeghatárban maximalizálva.  

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

 



V/2011 (IX.14.) határozat:  

A kuratórium / 3 igen / szavazattal egyhangúan elfogadta a kiválasztott cég árajánlatában szereplő 

Toyota Avensis 2.2 WG D-Cat típusú személygépjármű vásárlására tett indítványt a daganatos, 

leukémiás beteg gyermekek támogatására szánt eszközök országos szintű kiszállításához, 

környezettanulmányok elvégzéséhez, kórházlátogatáshoz, balatoni nyaraló építésének 

koordinálásához. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

VI/2011 (IX.14.) határozat:  

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 

245,252,255,256,257,259,261,262,263,264,266,267,268,269,270,271,274,275,276,277,278,279,283,2

84,285,286,288,289,292,293,295,296,298,299 iktató számmal regisztrált családok támogatását. 

A támogatás összege: 170.000.forint, azaz Egyszázhetvenezer forint 

A támogatás tervezett ütemezése: Öt részletben, 15 hónapon belül, banki átutalás útján, a 

regisztrációs adatlapon megjelölt számlaszámra. Első, 50.000,-Ft-os részlet utalása: a  támogatásról 

szóló értesítéssel egyidejűleg, a további négy, 30.000,-Ft-os részlet utalása: az első utalást követően 

háromhavonta történnek. 

Továbbá 200.000forint támogatást ítélt meg a 251-es iktatószámmal regisztrált család külföldi 

gyógykezelésének támogatására. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

 

 

 



I/2011 (X.18.) határozat:  

 A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a rendelkező évre tervezett pénzügyi 

tervezetet, annak minden pontjával egyet értett. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

II/2011 (X.18.) határozat:  

 A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy elkezdődjön a Balatonfüredi 

nyaraló építése és ezzel a kiválasztott céget bízza meg az alapítvány, továbbá jóváhagyta a műszaki 

ellenőr megbízását, mivel ez a pontos és precíz munka biztosítéka. A kuratórium felhatalmazza az 

elnök urat, az erre irányuló szerződések megkötésére. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

I/2011 (XII.05.) határozat: 

  A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 

135,254,273,290,297,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,313,314,315,317,318,322,323,3

24,325,326,328 iktató számmal regisztrált családok támogatását. 

A támogatás összege: 170.000.forint, azaz Egyszázhetvenezer forint 

A támogatás tervezett ütemezése: Öt részletben, 15 hónapon belül, banki átutalás útján, a 

regisztrációs adatlapon megjelölt számlaszámra. Első, 50.000,-Ft-os részlet utalása: a  támogatásról 

szóló értesítéssel egyidejűleg, a további négy, 30.000,-Ft-os részlet utalása: az első utalást követően 

háromhavonta történnek. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 



 

 

 

 

 


