Bemutatkozás

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházáért Alapítványt 1997. április 17-én
jegyezte be a Bács-Kiskun Megyei Bíróság a PK. 11/1997. nyilvántartási számon 937.
sorszám alatt.
Az alapítvány által végzett közhasznú tevékenység:
Az 1997. évi CLVI. tv. 26. §. C. pontja szerint:
1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs
tevékenység.
2. Szociális tevékenység, /rászoruló egészségügyi dolgozók támogatása/
3. Tudományos tevékenység és kutatás.
Az alapítványt az alapítók 1997-ben azzal a célkitűzéssel hozták létre, hogy a Kecskeméti
Megyei Kórházban folyó gyógyító munka elősegítése érdekében korszerűbb műszerek és
eszközök beszerzését, valamint az informatika fejlesztését anyagilag támogassák. Sajnos a
költségvetés mind a mai napig nem tartalmazza a nagy értékű orvosi műszerek és egyéb
eszközök értékcsökkenésének visszapótlását. Így nagyon kevés forrás áll rendelkezésre azok
pótlására. Az alapítók ezért tartották fontos feladatuknak az alapítvány létrehozását. Az
alapítvány közhasznú tevékenységét kibővítette az egészségügyi dolgozók továbbképzésének,
tudományos tevékenységének támogatásával, és a szociálisan rászorult egészségügyi
dolgozók támogatásával.
Az alapítvány az alapító okiratában meghatározott közhasznú célokat az alábbi formákban
támogatta ill. látta el:
Az elmúlt évek folyamán a kórház különböző osztályai részére több, mint 20 millió forint
értékben nyújtott anyagi támogatást műszerek és eszközök beszerzéséhez. Több millió
forinttal támogatta az egészségügyi dolgozók továbbképzését és a tudományos munkát.
Ezek közül legjelentősebbek az alábbiak:
Az alapítvány a Fül-orr-gége osztály és műtő részére különféle kézi műszereket
vásárolt közel 1 millió Ft értékben. BERA hallásvizsgáló készülék beszerzéséhez 576
e Ft támogatást adott.
A Gyermekosztály részére spirométer, szívókészülékek, televíziók, videók és egyéb
eszközök beszerzését biztosította összesen: 1.470 e Ft értékben.
Az orvosi műszerek-eszközök a korszerűbb betegellátást, a televíziók és egyéb
elektronikai eszközök a kis betegek kórházi bent tartózkodását teszik elviselhetőbbé,
hangulatukat javítják. A gyermekosztályon kialakításra került egy játszószoba,
melynek berendezéséhez szintén segítséget nyújtott az alapítvány. Itt játszhatnak a fülorr-gége osztály lábadozó kis betegei is.
A Szájsebészeti részlegre: szedációs gázmixer készüléket vásárolt a kórház 1,6 millió
Ft értékben, melyhez az alapítványra beérkezett 705 e Ft adomány került átadásra.

Ennek a készüléknek a segítségével vált lehetővé a szellemi sérültek - elsősorban
gyermekek - fogászati és szájsebészeti ellátása.
Az Általános sebészeti műtő részére: „HAL” sebészeti műszer beszerzést 1.205 e Fttal támogatta az alapítvány.
A Kórház Kardiológiai osztályán régóta tervezték egy intraaortikus pumpa
beszerzését, de anyagi lehetőségek hiányában nem tudták megvalósítani. A közel 10
millió forint értékű eszköz beszerzési költségeinek előteremtését már 2003-ban
felkarolták kecskeméti egyesületek, cégek. Az így összegyűlt 1.617 e Ft adomány
átadásra került a kórháznak. A kórház saját forrással kiegészítve vásárolta meg az
életmentő műszert.
Az alapítvány nagy hangsúlyt fektet az ún. kisegítő háttér egységek munkáját könnyítő
eszközök beszerzésének támogatására. Ilyenek a betegellátáshoz szükséges anyagok,
eszközök intézményen belüli szállítása, mozgatása. A központi raktárból,
gyógyszertárból a felhasználó osztályokra történő szállítás vagy a betegek étkeztetése
miatt szükséges szállítási feladatok könnyítése.
A feladatukat sok emeleten és különböző épületekben végző betegszállítók részére a
központosított és gyorsabb elérhetőség érdekében személyhívó készülékeket vásárolt
az alapítvány mintegy 250 e Ft értékben.
A szállítószolgálat részére különféle szerszámok kerültek beszerzésre. A nehéz és
nagy terjedelmű áruk mozgatásához a régi targonca helyett egy újabb vásárlásához
nyújtott támogatást az alapítvány, melynek értéke elérte az 1,4 millió Ft-ot.
Onkoradiológiai osztály részére: lineáris gyorsítóhoz szoftwer fejlesztésre: 2.100 e Ft
-ot adott az alapítvány. Ezzel a készülékkel végzik a daganatos betegek korszerű
kezelését.
A rehabilitációs tevékenység támogatására az adományozók jóvoltából Cryotron
készülék került beszerzésre 1,3 millió Ft értékben, mely a reumatológiai osztályon
segíti a betegellátást.
A kórház informatikai eszközeinek fejlesztéséhez nyújtott támogatás összege
meghaladja a 4,4 millió Ft-ot.
Az egyéb betegellátást közvetlenül vagy közvetve segítő eszközök beszerzéséhez
nyújtott támogatás összege 550 e Ft volt.
Egy nagylelkű magánszemély adománygyűjtést kezdeményezett televízió készülékek
beszerzésére. A kezdeményező végakaratának megfelelően az így összegyűlt 630 ezer
Ft-ból az onkoradiológiai osztály kórtermeibe sikerült televízió készülékeket
vásárolni. Összesen 38 adományozó – magánszemélyek és Polgármesteri Hivatalok –
járultak hozzá a nemes ügyhöz. Az ágyhoz kötött daganatos betegek részére válik
elviselhetőbbé a kórházi benntartózkodás.

Szakmai és tudományos továbbképzésekre, nyelvtanfolyamokra, hazai és
nemzetközi kongresszuson történő részvételhez összesen 1.851 e Ft értékben nyújtott
támogatást az alapítvány.
Az alapítvány különböző nagy értékű eszköz adományokat is kapott, melyeket
közvetlenül a kórház osztályainak adott át. Legjelentősebbek: intenzív ágyak,
altatógépekhez gyermek légzőkör, infúziós pumpák, inkubátorok, EKG készülék
kerékpárergométerrel,
klíma
berendezések,
számítástechnikai
eszközök:
számítógépek, nyomtatók, monitorok, kerti traktor az intézményi parkgondozáshoz
stb.
Az alapítvány elmúlt időszakban végzett szociális tevékenysége szerény mértékű.
A kórház Humánpolitikai osztálya évek óta megszervezi a dolgozók kisgyermekei
részére a nyári napközis tábort. Ennek a működtetéséhez szükséges foglalkoztató
anyagok, eszközök vásárlásához és a felügyeletet ellátó pedagógusok díjazásához
nyújtott anyagi támogatást.

Az alapítvány 2005. évi gazdálkodási tevékenysége:
A közhasznú tevékenységéből származó összes bevétel: 6.276 e Ft volt.
Kapott adományok összege: 5.480 e Ft volt.
Magánszemélyektől 570 e Ft-ot, különböző gazdasági társaságoktól, egyéni
vállalkozóktól, önkormányzatoktól összesen: 4.910 e Ft-ot kapott.
Az alapítvány 2005. évben 74 adományigazolást adott ki. Ebből 38 fő magánszemély
volt. A magánszemély adományozókról jelentési kötelezettség is terheli az alapítványt.
Az APEH Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága részére 2006. január 31.-ig teljesítettük
az adatszolgáltatást, /adományozó neve, lakcíme, adóazonosító jele és az
adományozott összeg/ melyet ez évtől már csak informatikai úton előállított
adathordozón lehetett beküldeni.
Költségvetési támogatás:
Az APEH-tól 1 % /SZJA/ közcélú felajánlásból 551 e Ft-ot kapott az alapítvány.
Az előző évről tartalékolt 405 e Ft-tal együtt 2006. évben egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésre fordítják. Ez az összeg felhasználásig kötelezettségként kerül
kimutatásra az alapítvány számviteli mérlegében.
Pályázati bevételek:
A gyermekosztály vezetőjének kezdeményezésére pályázatot nyújtottunk be a
Raiffeisen Bankhoz speciális gyermek lélegeztető készülék beszerzéséhez. Az
alapítvány 1,5 millió Ft támogatást nyert. A pályázati kiírás szerint 50 % saját forrást

kellett biztosítani, melyet a kórház felvállalt és a készüléket megvásárolta. Az üzembe
helyezés megtörtént a gyermekosztályon.
A MOL által meghirdetett „Segíthetek” című pályázatunk sajnos eredménytelenül
zárult. Beteg kisgyermekek szállításának üzemanyag költségeihez kértük volna a
támogatást. A kórházban fekvő kisbetegek különböző vizsgálatokra történő átszállítása
a Nyíri úti telephelyre jelentős költséggel terheli a gyermekosztályt.
Egyéb bevételek:
Banki kamatokból: 245 e Ft bevétele származott az alapítványnak, melyet a
bankszámlán kezelt pénzösszeg után fizetett a számlavezető bank.
Pályázatot nyújtottunk be a Raiffeisen Bankhoz speciális gyermek lélegezető
készülék beszerzéséhez. A 1,5 millió Ft támogatást elnyerte az alapítvány. A pályázati
kiírás szerint 50 % saját forrást kellett biztosítani, melyet a kórház magára vállalt és a
készüléket megvásárolta, amit már üzembe is helyeztek a kórház gyermekosztályán.
A kapott eszköz adományok értéke: 1.288 e Ft volt, mely 1 db terheléses EKG
készüléket és 1 db monitort tartalmazott. Ezeket az eszközöket az alapítvány
megállapodás alapján a kórház részére átadta.
Az alapítvány 2005. évben az 1 %-on felül más költségvetési támogatásban nem
részesült.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet 2005. év folyamán nem végzett, így ilyen
jellegű bevétele sem keletkezett.
Az alapítvány bevételei az előző évhez viszonyítva 1,4 millió Ft-tal elmaradtak. Sajnos
kevesebb adomány érkezett. Csak az 1% SZJA felajánlások összege haladta meg az
előző évit.
A banki kamatbevételek szintén csökkentek.

Közhasznú tevékenységek költségei és ráfordításainak alakulása:
A 2005. évi összes kiadás 1.135 e Ft volt.
Anyagjellegű kiadásokra:
A szükséges irodaszerekre, nyomtatványokra 29 e Ft-ot fizettünk ki.
Személyi jellegű kifizetés
Az alapítvány ügyviteli, könyvelési és adminisztrációs feladatait megbízási szerződés
alapján látták el.
Kifizetésre került összesen: 200 e Ft megbízási díj.
Személyi jellegű kifizetések után fizetendő járulékok:

A megbízási díj utáni TB járulék és Egészségügyi hozzájárulás összege: 52 e Ft
A vezetőségi tagok részére sem tiszteletdíj, sem költségtérítés nem került kifizetésre.
Továbbképzésre, tudományos munka támogatására 274 e Ft-ot fizetett ki az
alapítvány.
3 olyan pályázó kapott támogatást akik előadóként szerepeltek a külföldi
kongresszuson.
A Fül-orr-gége osztály 1 dolgozója 50 e Ft utazási költség hozzájárulást kapott. Ő az
USA-ban meghívás alapján vett részt FESS tanfolyamon.
1 fő a Gyermekosztályról szintén utazási költség hozzájárulást kapott 150 e Ft
összegben a Buenos Aires-i kongresszuson történő részvételéhez.
1 fő Olaszországban Assisi-ben vett részt ortopéd kongresszuson, ő 60 e Ft részvételi
díj hozzájárulást kapott.
Egyéb kiadások:
Különféle szolgáltatási költségekre 103 e Ft-ot fizetett ki az alapítvány. Ez
tartalmazza a kötelező közhasznúsági jelentés és az 1 % felhasználás közzétételi és
hirdetési díjait, a posta és banki költségeket.
Felhalmozási kiadások:
Informatikai eszköz beszerzésekre 477 e Ft került kifizetésre.
Az alapítvány 2 db számítógépet és 3 db monitort vásárolt. Ebből 1 db számítógépet és
2 db monitort az onkoradiológiai osztály részére átadott. 1 db számítógép és 1 db
monitor az alapítvány ügyviteli feladatainak ellátását szolgálja, melyek selejt
pótlásként kerültek beszerzésre.
Az alapítvány 2005. évi tevékenységét összegezve, az alapító okiratban kitűzött
céloknak megfelelően munkáját eredményesen végezte. Vagyonát gondosan
kezelte. Közhasznú tevékenységével a megyei kórházban folyó gyógyító munka
tárgyi és személyi feltételeinek javítását szolgálta.
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