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I. 
 

             Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházáért Alapítvány 
                                  2007. évi számviteli beszámolója 
 
 
 
Megnevezés     adatok 1000 Ft-ban 
      2006. év  2007. év 
          
A.  Befektetett eszközök              1.985   2.773 
 
 

I. Immateriális javak:       94        79 
 

II. Tárgyi eszközök:  1.891   2.694 
 

Eszközök bruttó értéke: 6.270   7.579 
Elszámolt értékcsökk.:        3.046   3.866 
Tárgy évi értékcsökk.: 1.239      940 
Össz. értékcsökkenés:  4.285   4.806 
Eszközök nettó értéke: 1.985   2.773 
 
 

III. Befektetett pénzügyi eszközök: 
Nem rendelkezik az alapítvány. 
 
 
 

B.    Forgóeszközök:   6.983            17.157 
 

I. Készletek leltár szerinti értéke:  0      0 
 

II. Követelések:        0                 10.000 
 
III. Értékpapírok:        0      0  

      
 
IV. Pénzeszközök: 

Bankszámla egyenlege: 6.964   7.139 
Pénztár egyenleg:       19        18 
Pénzeszközök összesen: 6.983   7.157 
 
 
 

Eszközök /aktívák/ A + B összesen:       8.968            19.930  
 
 
 
 



 
 
 
 
Források: 

  
   

C. Saját tıke:    8.364   18.805 
  
 I. Induló tıke:        43          43  
               /Nyitó adat szerint/ 
 

II. Tıkeváltozás:   8.321   18.762 
 

Naplófıkönyvben könyvelt:   7.602     6.336 
  Eszközök nettó értéke  1.985     2.773 
  Készletek nettó értéke:     ---                              --- 

 9.587     9.109 
Tárgyévi eredmény:     -      1.266   +9.653 
  
 

D. Céltartalék: nincs 
 
E.     Kötelezettségek:     604     1.125   
 
     Ebbıl: 
     Hosszúlejáratú:    nincs 
     Rövidlejáratú:     604     1.125  
 
 
Források /passzívák/C+D+E összesen:  8.968   19.930 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2007. évi pénzforgalmi elszámolás 

1000 Ft-ban 
 
Bevételek 
 
Közhasznú tevékenység bevételei 
 
Kapott adományok:                20.260  
 Magán személyektıl (30 fı)       880 
 Cégektıl, vállalkozásoktól (24 cég)           19.380     
 
APEH 1 % felajánlásból:        521 * 
(felhasználásig kötelezettségként kell nyilvántartani)  
 
Pályázati forrásból: 
NCA mőködési célú támogatás         300  
 
Egyéb bevételek:           430 
(Banki kamat bevétel)  
 
(Pénzforgalmi bevételek 20.990 + 521= 21.511)   
 
 
Bevételek összesen:                 20.990  
 
 
 
 
Kiadások: 
Közhasznú tevékenység mőködési költségei:         802 
  
Anyagjellegő költségek:   66 
(irodaszerek, nyomtatványok, festékpatronok, mappák) 
 
Személyi jellegő költségek:    nem volt 
 
Igénybevett szolgáltatások          
Honlap és számítógép karbantartás           100 
Hirdetési, közzétételi díjak   52 
Ügyviteli munka, könyvelés, pénzügy        414  
Ebbıl 72 e Ft NCA pályázat 
Posta költség     35 
Banki költségek    65 
Web lap bérleti díj    18 
Non-profit ügyint.továbbk.3 alkalom            52  
 
 
 
 



 
 
 
 
Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos kiadások:          10.535  
 
Eszköz beszerzések:     1.645 
Bioptron lámpa, bırgyógyászat  250 
Gyógyszerhőtı, pszichiátria   110 
Labor vonalkód olvasók, kp.labor  440 
Nyomtató, ideg szakrendelés     70  
Számítógép és monitorok, bırosztály 257 
Nyomtató, kardiológia     89 
Nyomtató és szkenner, idegosztály  105 
5 db nyomtató, pszichiátriai osztály  324 
 
 
Kis értékő eszköz beszerzések:        83 
2 db alkohol szonda, pszichiátria    40 
2 db mikro, betegszállítók és ügy.gkv   43 
 
Céljelleggel kapott,  
Kórháznak pénzben átadott támogatások:            8.569 
Koraszülött szállító inkubátor beszerzéshez  4.816 
Gyermekosztály vizesblokkok felújításához  3.081 
Onkoradiológiai televíziók beszerzéséhez        672 
 
 
Szociális támogatások:        138  
 
Kórházi dolgozók gyermekeinek szervezett nyári 
táborhoz foglalkoztatási anyagok és kulturális 
programok belépıire biztosított támogatás. 
 
Szakmai továbbképzések támogatása:                       100 
Szájsebészeti implantátum konferencia részv. 
 
Kiadások összesen:        11.337 
 
Pénzforgalmi egyeztetı: 
2006. évi záró pénzkészlet:            6.983      
2007. évi bevételek:          21.511  
2007. évi kiadások:          11.337  
2007. évi záró egyenleg:               17.157             
 
               
 
 
 
 



 
 

                                         II. 
 

 
     Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról 
 
    2007. év 
 
Kapott költségvetési támogatások: 
1.)       1 % SZJA összesen:           1.124.378 Ft (2006. évi és 2007. évi) 
2.)       NCA pályázati támogatás:    300.000 Ft 
 
1.) Az alapítvány a 2006. évben kapott 1 % SZJA összegét 603.726 Ft-ot és a 
2007-ben kapott 520.652 Ft-ot, összesen 1.124.378 Ft-ot eszköz beszerzéshez 
tartalékolta a 11/2007.jún.12. ill. 21/2007.dec.11. számú kuratóriumi 
határozat szerint.  
Fenti összeg költségvetési támogatásnak minısül, de a felhasználás 2007. 
évben nem történt meg.  
A kuratóriumi döntést 2008. évben módosítani szükséges, mert a tervezett 
eszközt sikerült más forrásból beszerezni.   
 
2.) A Nemzeti Civil Alapprogram által 2006-ban kiírt pályázaton 
alapítványunk 300.000 Ft mőködési célú támogatást nyert. A pályázati 
összeget 2007. évben kapta meg az alapítvány. Ennek felhasználása részben 
2006. évben, részben 2007. évre áthúzódott. A 300.000 Ft-ból 100.000 Ft 
mőködési költségekre, 200.000 Ft pedig informatikai eszköz beszerzésekre 
került felhasználásra. A Magyar Államkincstár felé a pénzügyi elszámolás 
rendben megtörtént. Errıl az alapítvány vezetıjét írásban értesítették. 
 
 
Egyéb költségvetési támogatásban az alapítvány 2007. évben nem részesült. 
 
Megjegyzés: a 9/2008. (IV.10.) PM-SZMM együttes rendelet alapján az 1 % 
felhasználásáról honlapon és az APEH felé elektronikus úton is jelentési 
kötelezettség terheli a kedvezményezetteket. A rendelet tartalmazza a 
közlemény tartalmi és formai követelményeit is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
III. 

 
 

 
 

  Kimutatás a vagyon felhasználásról 
2007. év 
 
 

                                                       1000 Ft-ban 
 
 Induló tıke: 
   Elızı évi:       43 
   Tárgy évi:      43 
 

                          Változás:              nincs 
 
 
 

 
Tıkeváltozás:  
  
 
Megnevezés            elızı évi  tárgy évi változás 
   
Növekedésre ható tényezık     8.000   20.990 12.990 
  
Csökkenésre ható tényezık     9.265   11.337   2.072 
  
Tárgyévi eredmény            - 1.265  +  9.653 15.062 
  
A tárgy évi eredmény jelentıs növekedése abból adódik, hogy a kapott 
támogatások felhasználása 2007.évben csak részben történt meg, a többi 
áthúzódik 2008. évre.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                      IV. 
 

                 Kimutatás 
a célszerinti juttatásokról 

 
 
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott juttatások:           1000 Ft-ban 
 
 
Juttatás megnevezése   2006. év  2007. év  
                 
Pénzbeli juttatások      -      -                        
  
Ebbıl:    adóköteles                  -      - 
              adómentes       -                  -  
    
Természetbeni juttatások  1.422       628   
   
Ebbıl:    adóköteles                  -  
       adómentes              1.422      628  
 
Továbbutalt támogatás   7.255    8.569 
 
Ebbıl: pénzösszeg   3.736    8.569 
           eszköz érték   3.519    
      
              összesen:             8.677               9.197 

                            
 
Megjegyzés: adómentes természetbeni juttatások: szociális támogatásra és a  
  továbbképzésekre kifizetett összege: 238 e Ft,  
  Természetben nyújtott betegszállítási tevékenység értéke: 390 e Ft 
  Az alapítvány által megvásárolt és a kórháznak tartós   
  használatba továbbadott eszközök értéke: 1.828 e Ft (az eszközök 
  tulajdonjoga nem került átadásra)  
  A kórháznak pénzben tovább utalt támogatások (8.569 e Ft)  
  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. (koraszülött szállító 
  inkubátor és gyermekosztály  vizesblokkok felújítására) 
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenységgel kapcsolatosan az alapítvány  
2006. évben sem  2007. évben természetben sem pénzben támogatást nem nyújtott. 
 
   
 
 



 
                                                                V. 
 
                                     Kimutatás a kapott támogatásokról 

2007. év 
 
 

Támogató    Támogatott         Támogatás összege     Változás 
megnevezése   cél          elızı év     tárgy év  %    E Ft
   
1.  Központi ktgv.szervtıl    0          300 
 
2.  Elkülönített állami pénzalap   0  0 
 
3.  Helyi önkormányzat    0  0 
 
4.  Kisebbségi települési önkorm.   0  0 
 
5.  Települési önkormányzatok   80  0 
 
6.  Magánszemélyek              1.167               880                                                                                 
 
7.  Egyéni vállalkozó     0  0 
 
8.  Jogi személyiségő gazd.társ.            5.487        19.380   
           
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/     604            521 * 
 
14.Továbbutalási céllal kapott tám.            0  0 
 
15. Egyéb (természetben nyújtott szolg.)  0            390 * 
 
 Kapott támogatások összesen:          7.338       21.471 *         (20.560) 
 
 
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 dolgozók támogatása 
3. tudományos tevékenység támogatása  

  
 



 
      VI. 

 
 

Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 
  

2007. évi 
 
 
 

Juttatás megnevezése   Juttatás összege  Eltérés 
          Elızı évi    Tárgy évi                 % e Ft 
 
 
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:     -  - 
  
 
 
Az alapítvány vezetı tisztségviselıi sem 2006. évben sem 2007. évben 
semminemő juttatásban nem részesültek. 
          
 



 
VII. 

 
Beszámoló az alapítvány közhasznú tevékenységérıl 

és 2007. 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 létrehozók célkitőzése az volt, hogy a Kecskeméti Megyei Kórházban folyó 
gyógyító munka elısegítése érdekében támogassák a mőszerek és eszközök beszerzését, az 
informatika fejlesztését, a kórházi dolgozók képzését és továbbképzését. A késıbbiek 
folyamán a szociálisan rászoruló kórházi dolgozók támogatása és a lakosság egészségügyi 
ellátásának támogatása is bekerült a célok közé. Az alapító okirat utolsó módosítására 2007. 
augusztus 27-én került sor. Sajnos a kórház egyre kevesebb fejlesztési forrást tud 
elıteremteni, egyre csökken az egészségügyi dolgozók továbbképzésére fordítható összegek 
nagysága is. Ezért tölt be jelentıs támogatói szerepet a kórház életében az alapítvány. 
  
Az elmúlt 11 évben az alapítvány által összegyőjtött adományokból nyújtott támogatások 
összege meghaladja a 70 millió Ft-ot, melyet a kecskeméti megyei kórházban folyó gyógyító 
munka – elsısorban - tárgyi feltételeinek javítására fordítottak. 
 
A 70 millió Ft jelentıs hányadát orvosi mőszerek beszerzésére, kisebb mértékben 
informatikai eszközök és egyéb eszközök vásárolására használta fel az alapítvány. 3 millió 
forinttal támogatta az egészségügyi dolgozók továbbképzését és a tudományos tevékenységet. 
Az alapítvány az elmúlt évek folyamán különbözı orvosi és egyéb eszközöket is kapott 
térítésmentesen. Sajnos az adójogszabályi változások miatt ez csökkenni fog, mert az 
adományozókat hátrányosan érintik a változások  
Az alapítvány szociális tevékenysége anyagi források hiányában szerény mértékő.  
A lakosság egészségügyi ellátása tevékenység: a mentık tevékenységében bekövetkezett 
törvényi változások miatt bizonyos betegszállítási feladatok megszőntek. Így a kórház két 
telephelye között vizsgálatra küldött betegek szállítása problémát jelentett. Segítségünkre volt 
egy magán betegszállító cég, aki 390 e Ft értékő térítésmentes szolgáltatást ajánlott fel az 
alapítványnak.  

   
 
 
 
 
 



Az alapítvány 2007. évi gazdálkodási tevékenysége: 
 
 
A közhasznú tevékenységébıl származó összes bevétele:   21.511  e Ft volt.  
 
Kapott adományok összege:  20.260 e Ft volt.  
 
Magánszemélyektıl 880 e Ft-ot, különbözı gazdasági társaságoktól, 19.380 e Ft-ot, 
önkormányzatoktól és más szervezetektıl 2007.évben nem kapott támogatást az 
alapítvány. 
 

2007. évben 55 db közhasznú szervezetek támogatásáról szóló adományigazolás 
került kiadásra, ebbıl 24 fı magánszemély volt, a többi gazdasági társaság. A 
magánszemély adományozókról az APEH felé jelentési kötelezettsége is van az 
alapítványnak. Ennek a kötelezettségének 2008.január 31-ig határidıre, elektronikus 
úton, ügyfélkapun keresztül eleget tett.  

 
Költségvetési támogatások:  
 
Az APEH-tól 1 % /SZJA/ közcélú felajánlásból 521 e Ft érkezett.  A kuratórium 
döntése alapján a kapott támogatás tartalékolásra került, ezért felhasználásig ezt az 
összeget bevételként az alapítvány számviteli elszámolásában kötelezettségként kell 
nyilvántartani. A megelızı évrıl szintén tartalékolt 604 e Ft is a kötelezettségek 
között szerepel.  Ezt az összeget tovább tartalékolni nem lehet. Amennyiben a kitőzött 
célt más forrásból megvalósították, akkor a kuratóriumnak módosítani kell a 
felhasználásra vonatkozó döntést. 
2008. április 15-tıl változott az 1 % felhasználásának közzétételére vonatkozó 
rendelet. E szerint nemcsak a honlapon, hanem az APEH felé elektronikus úton is 
jelentési kötelezettség terheli a kedvezményezett szervezeteket. A rendelet tartalmazza 
az igen részletes tartalmi és formai követelményeket. Forintban, tételesen felsorolva, 3 
évre visszamenıleg, szöveges indoklással együtt kell a jelentést elkészíteni.   
Az alapítvány 2007. évben egyéb költségvetési támogatásban nem részesült. 
 
Pályázati bevételek: 
 
A Nemzeti Civil Alapprogramhoz 2006. évi II. fordulóra benyújtott pályázatunk 
eredményes volt, 300 e Ft-ot nyertünk. Ezt az összeget kizárólagosan az alapítvány 
mőködésére lehetett fordítani. Ügyviteli munkára, honlap mőködtetésre, banki és posta 
költségekre, ill. irodai eszközök beszerzésére használtuk fel. Az Államkincstár felé a 
pénzügyi elszámolást határidıre megküldtük, melyet elfogadtak, errıl írásban is 
értesítették az alapítvány vezetıjét.  
2008. évre az NCA-hoz nem nyújtottunk be pályázatot. Ennek oka, hogy igen rövid 
volt a határidı. A pályázat benyújtásának a feltételei is megváltoztak, idıigényes 
„szakmunka” /EPER regisztráció stb./  
 
 
Egyéb bevételek: 
 
Banki kamatokból: 430 e Ft bevétele származott az alapítványnak, melyet a 
bankszámlán kezelt pénzösszegek után fizetett a számlavezetı bank.  Az alapítvány 



számlájára beérkezı különbözı pénzösszegeket a felhasználásig, esetenként csak 
néhány hónapra is lekötjük, hogy egy ezzel is többletbevételt érjünk el.   
2007.évben céljelleggel kapott és lekötött betétben elhelyezett 10 millió Ft után év 
végégig 500 e Ft kamatot kaptunk. Ez a kamat a lekötött számlán kerül jóváírásra, 
bevételként csak a visszavezetéskor kerülhet elszámolásra. 
 
A kapott eszközadományok értéke 100 e Ft. A 2 db TENS készülék a 
Rendelıintézeti fizikoterápián szolgálja a betegek gyógyulását. 
 
 
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet 2007. év folyamán nem végzett, így ilyen 
jellegő bevétele sem keletkezett. 
 
Az alapítvány 2007. évi összes bevétele az elızı évhez viszonyítva 13,5 millió Ft-
tal növekedett. Ennek oka, hogy jelentıs összegő adományok érkeztek a koraszülött 
inkubátor beszerzéshez – köszönhetı ez a kórházi PR felelısnek. A gyermekosztályos 
mőszerek és az onkoradiológiai betegellátás támogatására szintén nagyobb összegő 
támogatások érkeztek. Talán hatékonyabb lenne, ha mindig valami konkrét célra 
győjtené az alapítvány a pénzt. Természetesen ehhez a munkához aktív segítıkre van 
szükség,  
Az 1% SZJA felajánlásokból befolyt támogatások kismértékben csökkentek, de 
reméljük, hogy ebben az évben a személyi jövedelemadó bevalláskor több támogató 
nyilatkozat érkezett a kórházi alapítvány javára.    
A propaganda munkát az 1 % támogatásoknál is szükséges lenne növelni.  
 
 
  
 
Közhasznú tevékenységek költségei és ráfordításainak alakulása: 
 
A 2007. évi összes kiadás 11.337 e Ft volt. 
 
Anyagjellegő kiadásokra:  
A szükséges irodaszerekre, informatikai anyagokra, nyomtatványokra, egyéb kis 
értékő irodai eszközökre 66 e Ft-ot fizettünk ki.  
 

Személyi jellegő kifizetés nem volt. 
 
A vezetıségi tagok részére sem tiszteletdíj, sem költségtérítés nem került kifizetésre. 
 
 
 
 
Vásárolt szolgáltatások: 
 
Hirdetési és közzétételi díjak: 52 e Ft. (beszámolók és 1 % felhasználás kötelezı 
közzétételi díjai), melyet a helyi sajtóban kell közzé tenni ill. az alapítvány saját 
honlapján.  
 



2006. évben készült el az alapítvány honlapja, mely elérhetı a www.korhazalap.hu 
címen. A lehetıségekhez képest igyekeztünk több közérdekő információt feltenni. 
Szükséges lenne bıvíteni, több az alapítvány tevékenységéhez kapcsolódó eseményt 
közhírré tenni. Ehhez is segítséget kérünk.  
A weblap éves bérleti díjára kifizettünk 18 e Ft-ot. A honlap folyamatos bıvítését és 
frissítését is biztosítani kell. 
Az informatikai tevékenységet ellátó egyéni vállalkozó részére szerzıdés alapján 100 
e Ft-ot fizettünk. (havi 10 e Ft/hó)  
 
Az alapítvány ügyviteli, pénzügyi, könyvelési, valamint az összes adminisztrációs 
tevékenységét megbízási szerzıdés alapján végzik. A munkadíj havi bruttó 30 ill.40 e 
Ft volt. 2007-ben erre a feladatra összesen kifizetésre került 414 e Ft, ebbıl elızı 
évrıl áthúzódó kifizetés 24 e Ft. 
 
Egyéb költségek: 
Banki kezelési költségekre: 65 e Ft, posta költségekre: 35 e Ft, non-profit szakmai 
továbbképzésre 3 alkalommal 52 e Ft-ot fizettünk ki. 
 
Az alapítvány 2007. évi összes mőködési költsége: 802 e Ft volt. 
 
 
Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos kiadások összege: 10.535 e Ft 
 
Céljelleggel beérkezett, de a kórháznak pénzben továbbutalt támogatások 
összege: 8.569 e Ft volt. 
Az alapítvány számlájára beérkezett céltámogatások teljes egészében nem fedezték a 
mőszerek ill. felújítási munkák értékét, ezért a kórház saját forrásból kiegészítve, saját 
szakembereivel bonyolította le a feladatot. A koraszülött szállító inkubátor bekerülési 
értéke közel 10 millió Ft volt, ebbıl az alapítványi támogatás értéke 4.816 e Ft volt. A 
gyermekosztály vizesblokkjainak - fürdık, mosdók - felújítási munkálatainak összege 
meghaladta a 7 millió Ft-ot, az alapítvány ehhez 3.081 e Ft támogatást utalt át.  
Szintén kórházi közremőködéssel került beszerzésre az a 20 db televízió, melyet egy 
magánszemély kezdeményezésére összegyőjtött adományokból vásároltak meg 672 e 
Ft értékben az onkoradiológia fekvıbeteg kórtermeibe.   
 
Különféle eszköz beszerzésekre: 1.728 e Ft került kifizetésre. 
A járó és fekvı betegellátás területére céladományokból 1.285 e Ft értékben került 
beszerzésre informatikai eszköz.  Ezek részben nagyobb teljesítményő nyomtatók és 
sürgıs selejtpótlásként számítógépek és monitorok. 443 e Ft-ért egyéb eszközöket 
vásároltunk.  
 
 
Szakmai továbbképzésekhez 100 e Ft összegben nyújtott támogatást az alapítvány.  
 
Szociális támogatásokra: 138 e Ft-ot fordítottunk. 
A kórházi dolgozók gyermekeinek szervezett nyári tábor költségeihez 138 e Ft 
támogatást biztosítottunk. 
 
 
 



 
Az alapítvány 2007. évi gazdálkodási és közhasznú tevékenységét összegezve, az 
alapító okiratban kitőzött céloknak megfelelıen végezte munkáját.  A vagyonát 
gondosan kezelte, pénzügyi eredménye pozitív. Közhasznú tevékenységével a 
megyei kórházban folyó gyógyító munkát segítette.  
 
 
 

   
 
      
 Kecskemét, 2008. május 30. 
 
 
 
 

 
 
 


