Közhasznúsági melléklet
1. A szervezet azonosító adatai
név:

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

székhely:

1139 Budapest, Szegedi út 17.

bejegyző határozat száma:

Cg. 01-09-889526/7

nyilvántartási szám:

01-09-889526 (cégjegyzékszám)

adószám:

22182827-2-41

képviselő neve:

Dr. Hertzka Péter

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Az Egészségügyi Szolgálat 2014-ban is magas színvonalon látta el a kerületi lakosok járóbeteg ellátását, mintegy harminc
szakterületen. Emellett szervezte a lakosság felnőtt háziorvosi, és gyermekorvosi ellátását. Működteti a védőnői szolgálatot és a
központosított ügyeletet, valamint az ifjúsági-iskolai orvosi területet. Az egynapos sebészetünk egyre sikeresebben valósítja meg az
ütemezett műtéteket, javult a műtétek gazdaságossága.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:

Általános járóbeteg ellátás, szakorvosi járóbeteg ellátás, fogorvosi szakellátás, egyéb
humán egészségügyi ellátás.

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
az 1997. évi CLVI tv. 26.§ c. pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek.
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
Budapest XIII. Kerület lakossága, valamint a XIII. kerületi háziorvosok által beutalt (nem) kerületi betegek.
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Budapest XIII. kerületének teljes lakossága, ami 2014. év végére 118.143 fő volt.
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A járóbeteg szakellátásban összesen 456.465 esetben láttuk el magas színvonalon betegeket, míg az egynapos sebészet keretén
belül 1.148 műtétet végeztünk. A gyermekorvosok és védőnőink eredményesen gondozzák a 1.181 újszülöttet.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
adatok E Ft-ban
Felhasznált vagyonelem megnevezése
OEP finanszírozás
OEP támogatás ágazati béremelésre
Ingatlan hasznosítása

Alapítói támogatás
Összesen:

Vagyonelem értéke*
Felhasználás célja
1 284 019 Alaptevékenység ellátása
134 936 Alaptevékenység ellátásához szükséges létszám (orvos,
szakdolgozó) kiegészítő finanszírozása
106 953 Ingyenesen használt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
egészségügyhöz köthető vállalkozások részére (a
közhasznú ellátás kapcsán igénybe nem vett szabad
terület bérbeadása)
177 115 Müködési költségek fedezése
1 703 023
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5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
-

adatok E Ft-ban
2014.12.31. (2)
-

2013.12.31. (1)
-

Összesen:
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Igazgatósági díj
Felügyelő bizottság díja
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

18 244
1 680
19 924

adatok E Ft-ban
2014.12.31. (2)
18 240
1 680
19 920

2013.12.31. (1)
1 749 286

adatok E Ft-ban
2014.12.31. (2)
1 872 698

1 144 875
264 553

1 132 705
306 014

339 858
1 846 269
1 171 557
1 699 740
-96 983

433 979
1 914 076
1 204 693
1 782 212
-41 378

2013.12.31. (1)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény
alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból
nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

1.) Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
-> mutató tartalma:

Igen

[összes bevétel (2013.12.31.) + 2014.12.31.)] / 2 > 1.000.000 Ft

2.) Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
-> mutató tartalma:

Nem

adózott eredmény (2013.12.31.) + 2014.12.31.) >=0 Ft

3.) Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
-> mutató tartalma:

Igen

{[személyi jellegű ráfordítások (2013.12.31. + 2014.12.31.) - vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
összesen: (2013.12.31. + 2014.12.31.)] / összes ráfordítás (2013.12.31. + 2014.12.31.)}>=0,25
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Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

1.) Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02]
-> mutató tartalma:

Nem

kiutalt SZJA (2013.12.31. + 2014.12.31.) / korrigált bevétel (2013.12.31. + 2014.12.31.) >= 0,02

2.) Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
-> mutató tartalma:

Igen

közhasznú tevékenység ráfordításai (2013.12.31. + 2014.12.31.) / összes ráfordítás (kiadás)
(2013.12.31. + 2014.12.31.) >= 0,5

3.) Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>=10 fő]
-> mutató tartalma:

Nem

a szervezet munkájában közreműködő önkéntesek száma (2013.12.31. + 2014.12.31.) / 2 >= 10 fő

Budapest,
2015. február 2.
Dr. Hertzka Péter
XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit
Kft.
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