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 2017-ben is magas színvonalon látta el a kerületi lakosok járóbeteg ellátását 34 szakterületen. Emellett
szervezi a lakosság felnőtt háziorvosi, és gyermekorvosi ellátását. Működteti a védőnői szolgálatot és a központosított ügyeletet,
valamint az ifjúsági-iskolai orvosi területet. Az egynapos sebészetünk sikeresen valósítja meg az ütemezett műtéteket. A fizikoterápiás
kezelések között a Tangentor kezelés elérhető a lakosság számára.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenység megnevezése:

Budapest XIII. kerületének egészségügyi alapellátása és az azt meghaladó járóbeteg
ellátás egészségügyi biztosítása.

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
Az ellátandó közfeladat a Magyarország hely önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezés 4. pontja alapján
minősül önkormányzati feladatnak. Közhasznú tevékenység körei: általános járóbeteg ellátás, szakorvosi járóbeteg ellátás, fogorvosi
járóbeteg ellátás, egyéb humán egészségügyi ellátás.
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 2017. év végére 117.638 fő volt.
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A járóbeteg szakellátásban összesen 363.547 esetben láttuk el magas színvonalon betegeket, a laboratóriumi esetszám 74.042 eset,
míg a fogászat (mint szakellátás) esetszáma 6.267 volt. Az egynapos sebészet keretén belül 1.241 műtétet végeztünk. A
gyermekorvosok és védőnőink eredményesen gondozzák a 1.266 újszülöttet.
A Visegrádi utcai telephely felújításával korszerű körülmények adnak lehetőséget a betegek komfortérzetének javításához. A XIII. kér.
Önkormányzat a kerületi lakosok ellátási igényeit figyelembe véve, érzékelve a CT és MR vizsgálatoknál kialakult hosszú várakozási
időket, saját finanszírozásból CT és MR készüléket kíván beszerezni. Ehhez a szakrendelő intézet Visegrádi utcai telephelyén a teljes
körű rekonstrukció keretén belül biztosította a telepítéshez szükséges műszaki feltételeket. Mivel a kerületi lakosok morbiditási és
mortalitási statisztikái arra mutatnak rá, hogy szükséges a prevenció szerepét fokozni, valamint az időben történő képalkotó
diagnosztika hatékonyságát erősíteni - összhangban a „Lendületben a XIII. kerület (2015-2019.)” Önkormányzati programban
lefektetett célokkal - az Egészségügyi Szolgálat EU-s közbeszerzési tender keretében megkezdte a kerületi lakosok számára
ingyenes, a kerületen kívüli paciensek részére pedig piaci áron működő CT/MR centrum megvalósítását. A tender nyertesével a
szerződés aláírására 2017. január elején került sor.
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4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kim utatása

adatok E Ft-ban
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Ingatlan hasznosítása

1 614917 Alaptevékenység ellátása
18419 Alaptevékenység ellátásához szükséges létszám (orvos,
szakdolgozó) kiegészítő finanszírozása
44 653 Ingyenesen használt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
egészségügyhöz köthető vállalkozások részére (a
közhasznú ellátás kapcsán igénybe nem vett szabad
terület bérbeadása)
186169 Működési költségek fedezése

Alapítói támogatás
Összesen:
5.

Felhasználás célja

Vagyonelem értéke*

NEAK finanszírozás
NEAK támogatás ágazati béremelésre

1 864 158

Cél szerinti juttatások kimutatása

adatok E Ft-ban
Cél szerinti juttatás megnevezése

2016.12.31.(1)

2017.12.31. (2)

-

-

-

2016.12.31.(1)

2017.12.31.(2)

Összesen:
6.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

adatok E Ft-ban
Tisztség

Igazgatósági dl]
Felügyelő bizottság díja

16 320
1740

16 683
2 040

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

18 060

18 723

7.

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

adatok E Ft-ban
Alapadatok

2016.12.31.(1)

B. Eves 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)j
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 tartalma:

1 974 708

2 127 908

1 220 343
339 000

1 261 318
389 159

415 365
2 005 388
1 286 193
1 861 743
-30 680

477 431
2 143 592
1 325 677
2 004 262
-15 684

Mutató teljesítése

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

Igen

[összes bevétel (2016.12.31.) + 2017.12.31.)] / 2 > 1.000.000 Ft
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2017.12.31.(2)

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

Nem

tárgyévi eredmény (2016.12.31.) +2017.12.31.) >=0 Ft

3.) Ectv. 32. § (4) c) [(11+I2-A1 -A2)/(H 1+H2)>=0,25]
-> mutató tartalma:

Igen

{[személyi jellegű ráfordítások(2016.12.31. +2017.12.31.) - vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
összesen: (2016.12.31. + 2017.12.31.)]/összes ráfordítás (2016.12.31. + 2017.12.31.)}>=0,25

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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

Nem

kiutalt SZJA (2016.12.31. + 2017.12.31.)/korrigált bevétel (2016.12.31. + 2017.12.31.) >= 0,02

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

Igen

közhasznú tevékenység ráfordításai (2016.12.31. + 2017.12.31.)
(2016.12.31.+ 2017.12.31.) >= 0,5

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

/ összes ráfordítás (kiadás)

Nem

a szervezet munkájában közreműködő önkéntesek száma (2016.12.31. + 2017.12.31.) / 2 >= 10 fő

Budapest,
2018. februári.

Dr. Hertzka Péter
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