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
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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Az Egészségügyi Szolgálat 2018-ban 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 2018. év végére 117.481 fő volt.
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A járóbeteg szakellátásban összesen 356.613 esetben láttuk el magas színvonalon betegeket, a laboratóriumi esetszám 89.258 eset,
míg a fogászat (mint szakellátás) esetszáma 6.071 volt. Az egynapos sebészet keretén belül 1.464 műtétet végeztünk. A
gyermekorvosok és védőnőink eredményesen gondozzák az 1.229 újszülöttet.
Az önkormányzati források biztosítása 2018-ban érintette mind a szakrendelő intézetben folyó diagnosztikus vizsgálatok, mind a
preventív jellegű szűrővizsgálatok során használt orvosi berendezések beszerzését, valamint speciális infrastruktúrák kialakítását, pl.
altatásban történő vastagbél vizsgálat és a lézerközpont berendezései. Ugyancsak jelentős volt a korszerű terápiák megvalósítását
szolgáló, invazív műtéteket lehetővé tevő műszerek rendszerbe állítása, így az egynapos sebészeten, vagy egyéb manuális szakmák
tekintetében.
A gasztroenterológia és a proktológia integrált együttműködésével megvalósult az altatásos vizsgálat lehetősége. Altatásos
kolonoszkópia végzésénél szükséges aneszteziológus szakorvos jelenléte. A szakrendelőben működő egynapos sebészet lehetőséget
ad aneszteziológiai háttér biztosításához. A betegbiztonság és a paciensek komfortérzésének fokozása érdekében az altatásos
vizsgálatokhoz szükséges 4 ágyas fektető helyiség folyamatosan rendelkezésre áll és kellően kihasznált.
A lakosság igényeinek megfelelően az altatásra szánt napok bővíthetőségét tervezzük 2019-ben.
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A sebészeten a lézerközpont keretén belül a gyorsabb gyógyulást lehetővé tevő és kisebb fájdalmat okozó széndioxid-, valamint YAG
lézer kezdte meg működését.
E lézer berendezések segítségével számos sebészeti, bőrsebészeti - köztük onkológiai - beavatkozás végezhető el sikeresen. A
rendkívül korszerű új lézerberendezés olyan eljárások kivitelezésére is módot ad, amivel nem közfinanszírozott kozmetológiai
beavatkozások is eredményesen elvégezhetők.
A jelenlegi fizioterápiás eszközpark speciális fájdalomcsillapító és mozgásjavító orvosi műszer beszerzésének köszönhetően a betegek
rendelkezésére áll 2018-tól egy ízületi mágnesterápiás, valamint egy nagyteljesítményű mélyszövetekre ható lézeres berendezés,
melyekből az országban mindössze 2 készülék üzemel. A Visegrádi utcai fizikoterápián lézerrobot egészíti ki a terápiás spektrumot. A
kerület idősödő lakossága számára a népbetegségnek számító mozgásszervi elváltozások javítása a fájdalmat okozó ízületi izom
elváltozások korrekciója hosszú távú feladat. Ennek a megvalósításában a gyógyszeres kezelés mellett kulcsszerepet játszik a modern
fiziko- és fizioterápia.
Az Egészséges Budapest Programban (EBP) nyertes pályázat keretén belül 8 M Ft önrészt vállalt a kerületi önkormányzat az 58 M
értékű állami támogatás mellett. Ezen közös előirányzatból lehetséges majd beszerezni a röntgen osztályon és a nőgyógyászaton
elhelyezendő egy-egy UH készüléket, video-gasztroszkópot és video-kolonoszkópot a gasztroenterológián, új altatógépet és ortopédiai
térdműtét végrehajtását segítő berendezést.
Ugyanezen forrásból a fül-orr-gégészetre korszerű operációs széndioxid lézer, valamint modern kezelőegység kerül beszerzésre.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése
NEAK finanszírozás
NEAK támogatás ágazati béremelésre

adatok E Ft-ban
Felhasználás célja
Vagyonelem értéke*
1 726 379 Alaptevékenység ellátása
26 559 Alaptevékenység ellátásához szükséges létszám (orvos,
szakdolgozó) kiegészítő finanszírozása
49 311 Ingyenesen használt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
egészségügyhöz köthető vállalkozások részére (a
közhasznú ellátás kapcsán igénybe nem vett szabad terület
bérbeadása)

Ingatlan hasznosítása

203 282 Működési költségek fedezése
2 005 531

Alapítói támogatás
Összesen:
5. Cél szerinti juttatások kimutatása

adatok E Ft-ban
2018.12.31.(2)
-

2017.12.31.(1)
-

Cél szerinti juttatás megnevezése
-

Összesen:
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
2017.12.31.(1)

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

16 683
2 040
18 723
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adatok E Ft-ban
2018.12.31.(2)
17611
2 040
19 651

7. Közhasznú jogállás m egállapításához szükséges m utatók

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)j
FI. 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

2017.12.31.(1)
2 127 908

adatok E Ft-ban
2018.12.31.(2)
2 353 208

1 261 318
389 159

1 359 352
410 204

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

583
2 387
1 461
2 239
-33

Mutató teljesítése

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

Igen

[összes bevétel (2017.12.31.) + 2018.12.31.)] / 2 > 1.000.000 Ft

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

Nem

tárgyévi eredmény (2017.12.31.)+ 2018.12.31.) >=0 Ft

3.) Ectv. 32. § (4) c) [(11+I2-A1 -A2)/(H1+H2)>=0,25]
-> mutató tartalma:

Igen

{[személyi jellegű ráfordítások (2017.12.31. +2018.12.31.) - vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
összesen: (2017.12.31. + 2018.12.31.)]/összes ráfordítás (2017.12.31. + 2018.12.31 ,)}>=0,25

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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

Nem

kiutalt SZJA (2017.12.31. + 2018.12.31.) / korrigált bevétel (2017.12.31. + 2018.12.31.) >= 0,02

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

Igen

közhasznú tevékenység ráfordításai (2017.12.31. + 2018.12.31.) / összes ráfordítás (kiadás) (2017.12.31.
+ 2018.12.31.) >= 0,5

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

652
088
487
585
880

Nem

a szervezet munkájában közreműködő önkéntesek száma (2017.12.31. + 2018.12.31.) / 2 >= 10 fő
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