
A Szegedi Törvényszék 2014 októberében a Hódmezővásárhelyi Gyermekegészségügyért Alapítványt megerősítette 
közhasznú jogállásában, mely döntése 2014. október 23. napján jogerőre emelkedett a 8.Pk.60.134/1997/19. számon. 
 
Az alapítvány képviselete: 

Debreczeni-Beretzk László, a kuratóriumi elnöke, 
Berecz János és 
Jankó Zoltán, kuratóriumi tagok önállóan jogosultak képviselni az alapítványt. 
 

 
2. Tárgyévben (2014) végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 
 

a) Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs közhasznú tevékenységen belül 
a gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatásokat folytatta az alapítvány az előző évekhez hasonlóan: 
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzésének támogatásával a rászoruló családok gyermekei részére. 
Erre a célra összesen 66 ezer forintot használt fel, 23 alkalommal. 

b) Az egészség-megőrzési tevékenységen belül egy 14 hónapra tervezett egészségfejlesztési projektet indított az 
alapítvány 2013. szeptember hónaptól, Hódmezővásárhely serdülő korosztályának. A programba 6 középiskolát és 
6 általános iskolát vont be. A fiatalok egészségtudatosságának fejlesztését tűzte ki célul a projekt. A programok 
hetente több alkalommal zajlanak 6 stratégiai irány mentén. A programok megvalósításában közel 50 szakember 
(orvosok, védőnők, tanárok, dietetikusok, pszichiáterek…) vett részt. Forrást egy nyertes TÁMOP pályázat 
biztosította minderre. A 72 programba bevontak száma összesen 1624 fő volt. 

c) A rendszeres mozgásra, a szabadidő sport népszerűsítésére és a szabadidő hasznos eltöltésére teremt alkalmakat az 
alapítvány évek óta, a régióban meghirdetett és lebonyolított amatőr és profi túrakerékpáros versenyekkel. Második 
alkalommal rendezett egy belvárosi, utcai („rövid cross country MTB verseny”) kerékpáros versenyt június 
hónapban, 50 versenyzővel. Negyedik alkalommal rendezte meg a tiszai tájvédelmi körzetben, Mártélyon a Bodnár 
Bertalan Túrakerékpáros versenyt, ahol közel 500-an vettek részt a programokon. 

d) Családsegítést, szociális közhasznú tevékenységet is folytatott az alapítvány több alkalommal. 
 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység 
3.2. gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások – jogszabályhely: 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 35. § (1)-

(2) 
3.3. nagycsaládosok, rászoruló, nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek 
3.4. 23 fő 
3.5. A beteg gyermekek gyógyulásához szükséges gyógykezelés és a jobb életminőséget biztosító gyógyászati 

segédeszközök elérése. 
3. … 

3.1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység 
3.2. népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése – jogszabályhely: 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 35. 

§ (1)-(2) 
3.3. 12 – 19 éves korosztály 
3.4. 1624 fő 
3.5. Hódmezővásárhely serdülő diákságának szemléletformálása az egészséges életmód fő irányainak 

meghatározásával és az egészségtudatosságra való neveléssel. 
3. … 

3.1. sport 
3.2. kerület sport és szabadidő sport támogatása – jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 23. § (5) 17. 
3.3. családok, amatőr és profi túrakerékpáros versenyzők 
3.4. 500 fő 
3.5. A rendezvény a szabadidő hasznos eltöltésének teremt lehetőséget, aktív kikapcsolódást, különböző nehézségi 

fokozatú mozgást biztosít a szabadban, nagy létszámú résztvevőnek is. A természetjárás szabályaival és a 
fokozottan védett természetvédelmi terület szépségeivel is megismerkednek az érdeklődők.  
 

 

 

 


