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I.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházáért Alapítvány
2006. évi számviteli beszámolója

Megnevezés

adatok 1000 Ft-ban
2005. év
2006. év

A.

1.496

1.985

28

94

Befektetett eszközök

I.

Immateriális javak:

II.

Tárgyi eszközök:

1.468

1.891

Eszközök bruttó értéke:
Elszámolt értékcsökk.:
Tárgy évi értékcsökk.:
Össz. értékcsökkenés:
Eszközök nettó értéke:

4.916
3.058
362
3.420
1.496

6.270
3.046
1.239
4.285
1.985

III.

B.

Befektetett pénzügyi eszközök:
Nem rendelkezik az alapítvány.

Forgóeszközök:

8.600

6.983

I.
II.

Készletek leltár szerinti értéke: 0
Követelések:
0

0
0

III.

Értékpapírok:

0

IV.

Pénzeszközök:
Bankszámla egyenlege:
Pénztár egyenleg:
Pénzeszközök összesen:

8.532
68
8.600

6.964
19
6.983

Eszközök /aktívák/ A + B összesen:

10.096

8.968

0

Források:

C.

Saját tıke:

9.140

8.364

43

43

9.097

8.321

Naplófıkönyvben könyvelt: 2.751
Eszközök nettó értéke
1.496
Készletek nettó értéke:
--4.247
Tárgyévi eredmény: +
4.850

7.602
1.985
--9.587
1.266

I. Induló tıke:
/Nyitó adat szerint/
II. Tıkeváltozás:

D.
E.

-

Céltartalék: nincs
Kötelezettségek:
Ebbıl:
Hosszúlejáratú:
Rövidlejáratú:

956

604

956

604

nincs

Források /passzívák/C+D+E összesen: 10.096

8.968

2006. évi pénzforgalmi elszámolás
1000 Ft-ban
Bevételek
Közhasznú tevékenység bevételei
Kapott adományok:
Magán személyektıl (39 fı)
Települési önkormányzatoktól
Jogi személyiségő gazd.társ.(15 cég)
APEH 1 % felajánlásból:
(elızı évi tartalékból felhasznált)
2006. évben beértkezett:
Egyéb bevételek:
(Banki kamat bevétel)

6.734
1.167
80
5.487
956
604

Bevételek összesen:

310

8.000

Kiadások:
Közhasznú tevékenység költségek, kiadások:
Anyagjellegő kiadások:
(irodaszerek, nyomtatványok, festékpatronok, mappák)
Személyi jellegő költségek:

Vásárolt szolgáltatások:

85

nem volt

1.603

Hirdetési, közzétételi díjak
89
Honlap készítés és weblap bérl.díj
108
Továbbképzések, konferenciák részv.díja 134
Szakdolgozói tréning
1.008
Könyvelés, ügyviteli munka, bevallások,
adatszolgáltatások, KSH jelentések
munkadíja megb.szerzıdés szerint
bruttó 24 e Ft/hó
264

Egyéb költségek:
Banki, postai díjak

Szociális támogatások:

42

280

1 ápolónı daganatos beteg kisgyermeke külföldi gyógykezeléshez 200 e Ft támogatást kapott.
Kórházi dolgozók gyermekeinek szervezett nyári táborhoz foglalkoztatási anyagok és
kulturális programok belépıire 80 e Ft hozzájárulást biztosított az alapítvány. A felügyelı
pedagógusok bérét és a többi költséget a kórház biztosította.

Céljelleggel kapott, a kórháznak pénzben átadott támogatások:
BEMER készülékhez (kr. Belgyógyászat)
Traumatológia sebészeti képerısítıhöz
Gyermek lélegeztetı készülékhez
Gyermek osztály infúziós pumpákhoz
Betegszállítók személyhívó készülékhez
Eszköz beszerzések:

3.736

200
1.428
1.500
500
108
3.519

Tüdıosztály részére: hőtık, televíziók, mikrohullámú sütık, egyéb eszközök
489
Gyógyszertár informatikai eszközök
1.300
Gastroenteorológiai osztály fénymásoló
158
Gyermekosztály számítógép, monitor
178
Pszichiátria monitor, nyomtatók
224
alkoholszondák, vérnyomásmérık
98
Izsáki úti oktatóterem 80 db szék, asztalok
995
Szállítószolgálat pihenı-ügyeleti helységbe
fertıtlenítı kézmosó adagoló, tv, ventillátor
77
A megvásárolt eszközök megállapodás alapján átadásra kerültek a kórház részére,
melyeket osztályos leltárba vettek, így az alapítványi vagyon védelem is biztosított

Kiadások összesen:

9.265

2006. évben céljelleggel érkezett adományok, de 2007. évre áthúzódó tételek:
Szemészeti osztály:
Onkorad. televízió beszerzésre
Gyermekoszt.korszerősítésre
Pszichiátria inform. és egyéb
Hírös Taxisok adománya
1 % SZJA felajánlások:
Összesen:

240
672
3.081
408
820
604
5.825

tartalékolják!
részben,rendezni kell!!!
folyamatban, pénz lekötve!
2007-ben rendezik
dönteni kell! szállítás????
dönteni kell !

2005. évi záró pénzkészlet:
2006. évi bevétel
2006. évi kiadások:
2006. évi záró pénzkészlet:
(maradvány 1.158 e Ft)

Kecskemét, 2007. május 20.

8.600
+ 7.648
- 9.265
6.983 ebbıl kötelezettséggel terhelt: 5.825

II.

Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról
2006. év

Az alapítvány 2006-ban 603.726 Ft-ot kapott az 1 % személyi
jövedelemadó felajánlásokból, mely költségvetési támogatásnak minısül.
A kapott összeg felhasználásáról 2007. évben dönt a kuratórium, melyet
felhasználásig kötelezettségként kell nyilvántartani.
Az elızı évekrıl tartalékolt (1 %-ot) 995.737 Ft-ot kiegészítve saját forrásból
egészségügyi dolgozók kreditpontos továbbképzésére használta fel az
alapítvány.
A „Kiégés megelızésének vezetıi eszközei” címmel 3 napos továbbképzés
került megrendezésre, melyen a kórház teljes fınıvéri kara és vezetı
asszisztensei vettek részt, összesen 28 fı. A továbbképzés a Szegedi Egyetem
- EM Csoport Egészségügyi Menedzsmentfejlesztı Kht – munkatársainak a
szervezésében és oktatói karának közremőködésével történt. A továbbképzés
célja az volt, hogy a résztvevık szerezzenek ismereteket a kiégés
jelenségeirıl, az egészségügy specifikus sajátosságairól és a tanultakat tudják
alkalmazni a gyakorlatban. A tanfolyam végén a hallgatók vizsgát tettek,
melyrıl oklevelet is kaptak.

Egyéb költségvetési támogatásban az alapítvány 2006. évben nem részesült.

III.

Kimutatás a vagyon felhasználásról
2006. év
1000 Ft-ban
Induló tıke:
43
43

Elızı évi:
Tárgy évi:
Változás:

nincs

Tıkeváltozás:

Megnevezés

elızı évi

tárgy évi

változás

Növekedésre ható tényezık

5.985

8.000

+ 2.015

Csökkenésre ható tényezık

1.135

9.265

+ 8.103

+ 4.850

- 1.265

- 6.088

Tárgyévi eredmény

A tárgy évi eredmény jelentıs csökkenése abból adódik, hogy az elızı évben
kapott támogatások felhasználásának pénzügyi teljesítése a tárgy évben
valósult meg.

IV.
Kimutatás
a célszerinti juttatásokról

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott juttatások:

1000 Ft-ban

Juttatás megnevezése

2006. év

2005.év

Pénzbeli juttatások

-

-

Ebbıl:

-

-

adóköteles
adómentes

Természetbeni juttatások
Ebbıl: adóköteles
adómentes

275
275

1.422
1.422

Továbbutalt támogatás

1.546

7.255

Ebbıl: pénzösszeg
eszköz érték

0
1.546

3.736
3.519

1.821

8.677

összesen:
változás:

+

6.856

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenységgel kapcsolatosan az alapítvány
2005. évben sem 2006. évben természetben sem pénzben támogatást nem nyújtott.
Megjegyzés: adómentes természetbeni juttatások: szociális támogatásra és a
továbbképzésekre kifizetett összegek.
A kórháznak pénzben tovább utalt támogatások szükségességét az tette
indokolttá, hogy az alapítvány által összegyőjtött pénz nem fedezte az
eszközök teljes beszerzési árát, ezért azt a kórház kipótolta és vásárolta
meg azokat.
Eszközök értéke: az alapítvány által megvásárolt és természetben
kórházi osztályoknak átadott eszközök értékét tartalmazzák.
(l. részletesen a pénzforgalmi elszámolásoknál)

V.
Kimutatás a kapott támogatásokról
2006. év

Támogató
megnevezése

Támogatott
cél

Támogatás összege
elızı év
tárgy év

1. Központi ktgv.szervtıl

0

0

2. Elkülönített állami pénzalap

0

0

3. Helyi önkormányzat

0

0

4. Kisebbségi települési önkorm.

0

0

5. Települési önkormányzatok

290

80

6. Magánszemélyek

570

1.167

7. Egyéni vállalkozó

0

0

4.620

5.487

9. Jogi szem. nélküli társaság

0

0

10.Közhasznú szervezet

0

0

11.Külföldi szervezet

0

0

12.Külföldi magánszemély

0

0

13.SZJA 1 % /APEH/

551

604

8. Jogi személyiségő gazd.társ.

14.Továbbutalási céllal kapott tám.
15. Egyéb
Kapott támogatások összesen:

1.288

0

0

0

7.029

7.338

Változás
%
E Ft

+ 309

4,4 %

A támogatott cél: közhasznú feladat /1997. évi CLVI. Tv. 26 §. c. pont szerint:
1. gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység tárgyi és személyi feltételek
támogatása,
2. szociális tevékenység /szociálisan rászoruló egészségügyi dolgozó támogatása
3. tudományos tevékenység

VI.

Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról
2006. évi

Juttatás megnevezése

Juttatás összege
Elızı évi
Tárgy évi

Cél szerinti szolgáltatások értéke

-

-

Természetbeni juttatások

-

-

- SZJA mentes
- SZJA köteles

-

-

Értékpapír juttatások

-

-

Munkabérek

-

-

Tiszteletdíjak, megbízási díjak

-

-

Költségtérítések

-

-

Adott kölcsönök
Ebbıl kamatmentes kölcsönök

-

-

Egyéb juttatások

-

-

Összesen:

-

-

Eltérés
%
e Ft

Az alapítvány vezetı tisztségviselıi sem 2005. évben sem 2006. évben
semminemő juttatásban nem részesültek.

VII.
Beszámoló az alapítvány közhasznú tevékenységérıl
és 2006. évi gazdálkodásáról.

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. Egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs
tevékenység.
2. Szociális tevékenység, /rászoruló egészségügyi dolgozók támogatása/
3. Tudományos tevékenység és kutatás.
Az alapítványt az alapítók 10 évvel ezelıtt azzal a célkitőzéssel hozták létre, hogy a
Kecskeméti Megyei Kórházban folyó gyógyító munka elısegítése érdekében korszerőbb
mőszerek és eszközök beszerzését, valamint az informatika fejlesztését anyagilag támogassák.
Sajnos a kórházi költségvetés egyre kevesebb fejlesztési forrást tud biztosítani, egyre csökken
az egészségügyi dolgozók továbbképzésére fordítható összegek nagysága is. Ezért tölt be
fontos szerepet a kórházi alapítvány.
Az elmúlt 10 évben az alapítvány által nyújtott támogatások összege eléri az 50 millió Ftot, melyet a kecskeméti megyei kórházban folyó gyógyító munka tárgyi és személyi
feltételeinek javítására fordítottak.
Az 50 millió Ft-ból a kórház különbözı osztályai részére mőszereket, informatikai
eszközöket, egyéb eszközöket vásárolt ill. a megvalósításhoz adott át pénzeszközöket.
Több millió forinttal támogatta az egészségügyi dolgozók továbbképzését és a
tudományos munkát.
Az alapítvány nagy hangsúlyt fektet az ún. kisegítı háttér egységek munkáját könnyítı
eszközök beszerzésének támogatására. Ilyenek a betegellátáshoz szükséges anyagok,
eszközök intézményen belüli szállítása, mozgatása. A központi raktárból,
gyógyszertárból a felhasználó osztályokra történı szállítás vagy a betegek étkeztetése
miatt szükséges szállítási feladatok könnyítése.
A feladatukat sok emeleten és különbözı épületekben végzı betegszállítók részére a
központosított és gyorsabb elérhetıség érdekében személyhívó készülékeket vásárolt
az alapítvány 400 e Ft értékben.
A nehéz és nagy terjedelmő áruk mozgatásához a régi targonca helyett egy újabb,
vásárlásához nyújtott támogatást.
Jelentıs az egyéb betegellátást közvetlenül vagy közvetve segítı eszközök
beszerzéséhez adott támogatás is.

A
kórházi
dolgozók
szakmai
és
tudományos
továbbképzéseihez,
nyelvtanfolyamokra, hazai és nemzetközi kongresszuson történı részvételhez 3 millió
Ft értékben nyújtott támogatást.
Az elmúlt évek során az alapítvány különbözı nagy értékő eszköz adományokat is
kapott, melyeket közvetlenül a kórház osztályainak adott át. Legjelentısebbek:
intenzív ágyak, altatógépekhez gyermek légzıkör, infúziós pumpák, inkubátorok,
EKG készülék kerékpárergométerrel, klíma berendezések, számítástechnikai
eszközök: számítógépek, nyomtatók, monitorok, kerti traktor az intézményi
parkgondozáshoz stb.
Az alapítvány elmúlt idıszakban végzett szociális tevékenysége szerény mértékő.
A kórház Humánpolitikai osztálya évek óta megszervezi a dolgozók kisgyermekei
részére a nyári napközis tábort. A gyermekek részére játszó programokhoz
foglalkoztató anyagokat, különféle társasjátékokat vásárolt az alapítvány és
finanszírozta kulturális programok belépıit. (Planetárium, Vadaspark, Játékmúzeum)

Az alapítvány 2006. évi gazdálkodási tevékenysége:

A közhasznú tevékenységébıl származó összes bevétele: 8.000 e Ft volt.
Kapott adományok összege: 6.743 e Ft volt.
Magánszemélyektıl 1.167 e Ft-ot, különbözı gazdasági társaságoktól, 5.487 e Ft.
Önkormányzatoktól: 80 e Ft-ot kapott az alapítvány.
Az alapítvány 2006. évben 56 db közhasznú szervezet támogatásáról szóló
adományigazolást készített el, ebbıl 38 fı magánszemély volt, a többi gazdasági
társaság. A magánszemély adományozókról jelentési kötelezettsége is van az
alapítványnak. Az APEH Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága részére 2007. január
31.-ig teljesítettük az adatszolgáltatást, /adományozó neve, lakcíme, adóazonosító
jele és az adományozott összeg/ melyet ez évtıl már csak elektronikus úton –
ügyfélkapun – keresztül lehetett beküldeni. A cégekkel pedig támogatási szerzıdés
megkötésére került sor.
Költségvetési támogatás:
Az APEH-tól 1 % /SZJA/ közcélú felajánlásból 604 e Ft-ot kapott az alapítvány,
melyet az alapítvány számviteli elszámolásában felhasználásig kötelezettségként kell
kimutatni.
Az elızı évrıl tartalékolt 956 e Ft 2006. évben egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésre került felhasználásra.
Pályázati bevételek:
2006. évben pályázati támogatást nem kapott az alapítvány.
A Nemzeti Civil Alapprogramhoz 2006. évi II. fordulóra benyújtott pályázatunk
eredményes volt. 300 e Ft-ot nyertünk., melynek kiutalására rövidesen sor kerül. Ezt
az összeget kizárólagosan az alapítvány mőködésére lehet felhasználni. Mőködési
kiadásokra: ügyviteli munkára, honlap mőködtetésre, banki és posta költségekre, ill.
irodai eszközök beszerzésére, vagy alapítványi iroda bérleti díjára.

Egyéb bevételek:
Banki kamatokból: 310 e Ft bevétele származott az alapítványnak, melyet a
bankszámlán kezelt pénzösszegek ill. a lekötött összegek után fizetett a számlavezetı
bank. Az alapítvány részére beérkezı különbözı pénzösszegeket a felhasználásig 1-2
hónapra is lekötjük, hogy egy plusz bevételt érjünk el.

A kapott eszköz adományok értéke: 79 e Ft volt.
1 cégtıl mosógépet kapott az alapítvány, melyet a kórház gyermekosztályának adtunk
át megállapodás alapján.
Az alapítvány 2006. évben az 1 %-on felül más költségvetési támogatásban nem
részesült.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet 2006. év folyamán nem végzett, így ilyen
jellegő bevétele sem keletkezett.
Az alapítvány 2006. évi összes bevétele az elızı évhez viszonyítva 1,8 millió Ft-tal
növekedett. A kapott támogatások és az 1% SZJA felajánlásokból befolyt
támogatások összege is meghaladta a 2005. évit.
A banki kamatokból 60 e Ft-tal több bevételt sikerült elérni.

Közhasznú tevékenységek költségei és ráfordításainak alakulása:
A 2006. évi összes kiadás 9.265 e Ft volt.
Anyagjellegő kiadásokra:
A szükséges irodaszerekre, nyomtatványokra, egyéb kis értékő irodai eszközökre 85 e
Ft-ot fizettünk ki.
Személyi jellegő kifizetés nem volt.
A vezetıségi tagok részére sem tiszteletdíj, sem költségtérítés nem került kifizetésre.

Továbbképzésre, tudományos munka támogatására 1.142 e Ft-ot fizetett ki az
alapítvány.
1 pályázó kapott 100 e Ft. támogatást aki elıadóként szerepelt külföldi tudományos
kongresszuson.
Szakdolgozói továbbképzésre, melyen 28 fı vett részt 1.008 e Ft-ot fizetett ki az
alapítvány.
Alapítványi jogszabályi és adóügyi változásokat érintı továbbképzésre 2 alkalommal
34 e Ft részvételi díj került kifizetésre.

Vásárolt szolgáltatások:
Hirdetési és közzétételi díjak: 89 e Ft. (beszámolók és 1 % felhasználás kötelezı
közzétételi díjai), melyet a helyi sajtóban kell közzé tenni ill. az alapítvány saját
honlapján.

2006-ban elkészült az alapítvány honlapja, mely elérhetı a www.korhazalap.hu címen.
Ennek elkészítéséért és a weblap éves bérleti díjára kifizettünk 108 e Ft-ot. A honlap
folyamatos bıvítését és frissítését is biztosítani kell. A legújabb eredményeket, a
mőködéssel kapcsolatos információkat is közzé kellene tenni.
Az alapítvány könyvelési,
ügyviteli feladatait, adóbevallásokat, különféle
adatszolgáltatásokat, statisztikai jelentések elkészítését megbízási szerzıdés alapján
végzik. A munkadíj havi bruttó 24 e Ft.

Egyéb költségek:
Banki kezelési költségek, számlavezetési díjak, posta költségek: 42 e Ft.

Szociális támogatások: 280 e Ft.
Kórházunk egyik ápolónıje daganatos beteg kisgyermeke több milliós külföldi
gyógykezeléséhez (utazási költség) kapott 200 e Ft.-ot.
A kórházi dolgozók gyermekeinek szervezett nyári tábor költségeihez 80 e Ft-ot
biztosított az alapítvány.
Felhalmozási kiadások összege: 3.519 e Ft.
Ebbıl:
Informatikai eszköz beszerzésekre 1.702 e Ft került kifizetésre.
Az alapítvány számítógépeket, monitorokat, nyomtatókat vásárolt a kórház különbözı
betegellátó osztályaira.
Egyéb eszközbeszerzésekre 1.817 e Ft-ot fordított az alapítvány.
Az Izsáki úti oktatóterembe 80 db „írólapos” szék és elıadói asztal vásárlására került
sor 995 e Ft értékben. Itt van lehetıség a továbbképzések, tudományos értekezések,
lebonyolítására. Itt folyik a dolgozók kihelyezett középiskolai oktatása, különbözı
nyelvi képzések.
Egyéb kis értékő betegellátási eszközök valamint az egészségügyi dolgozók
komfortosabb munkakörülményeit biztosító felszerelésekre 822 e Ft-ot fizetett ki az
alapítvány.
Ez igen jelentıs segítség, mivel a kórház még a selejtpótláshoz szükséges eszközöket
sem tudja mindig biztosítani a költségvetési forrásból.
(eszközbeszerzések tételes felsorolását lásd a pénzforgalmi elszámolásnál)
Céljelleggel beérkezett, továbbutalt támogatások összege: 3.736 e Ft volt.
Az alapítvány számlájára beérkezett céltámogatások nem fedezték a mőszerek értékét,
ezért a kórház saját pénzeszközeibıl kiegészítve vásárolta meg azokat.
(Gyermek lélegeztetıhöz 1,5 millió Ft, traumatológia sebészeti képerısítıhöz 1.428 e
Ft, gyermek infúziós pumpára 500 e Ft, BEMER készülékhez 200 e Ft, betegszállító
dolgozók személyhívó készülékekhez 108 e Ft)

Az alapítvány 2006. évi tevékenységét összegezve, az alapító okiratban kitőzött
céloknak megfelelıen munkáját eredményesen végezte. Vagyonát gondosan
kezelte.

Közhasznú tevékenységével a megyei kórházban folyó gyógyító munka személyi
és tárgyi feltételeinek javítását szolgálta.

Kecskemét, 2007. május 30.

Dr. Svébis Mihály
Kuratórium elnöke

