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 2019-ben is magas színvonalon látta el a kerületi lakosok járóbeteg ellátását 35 szakterületen. Emellett
szervezi a lakosság felnőtt háziorvosi, és gyerm ekorvosi ellátását. M űködteti a védőnői szolgálatot és a központosított ügyeletet,
valam int az ifjúsági-iskolai orvosi területet. Az egynapos sebészetünk sikeresen valósítja meg az ütem ezett műtéteket.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység m egnevezése:

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

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
Az ellátandó közfeladat a Magyarország helyi önkorm ányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezés 4. pontja alapján
minősül önkorm ányzati 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, valam int a XIII. kerületi háziorvosok által beutalt (nem) kerületi betegek,
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Budapest XIII. kerületének teljes lakossága, ami 2019. év végére 118.026 fő volt.
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A járóbeteg szakellátásban összesen 365.173 esetben láttuk el magas színvonalon betegeket, a laboratóriumi esetszám 96.529 eset,
míg a fogászat (mint szakellátás) esetszám a 6.828 volt. Az egynapos sebészet keretén belül 1.412 műtétet végeztünk. A
gyerm ekorvosok és védőnőink eredm ényesen gondozzák az 1.216 újszülöttet.
Az önkorm ányzati források biztosítása 2019-ban érintette mind a szakrendelő intézetben folyó diagnosztikus vizsgálatok, mind a
preventív jellegű szűrővizsgálatok során használt orvosi berendezések beszerzését, valam int speciális infrastruktúrák kialakítását, pl.
multifunkcionális humán regenerátor általi kezelések, gasztroenterológiai endoszkópos rendszer, egynapos sebészet artroszkopós
torony. Ugyancsak jelentős volt a korszerű terápiák m egvalósítását szolgáló, invazív m űtéteket lehetővé tevő m űszerek rendszerbe
állítása, Így az egynapos sebészeten, vagy egyéb manuális szakm ák tekintetében.
A nőgyógyászati osztályokra új kolposzkópok kerültek beszerzésre, valam int vizsgálóágyak.
A jelenlegi fizioterápiás eszközpark speciális m ágnesterápiás készülékkel és lézerzuhannyal bővült. Szemészeti nonkontakt tonom éter
került mindkét szakrendelő szem észeti osztályára beszerzésre. Továbbá a Visegrádi szemészet egy új autorefrakto keratométer
készüléket is kapott. A Szegedi urológia egy új vizsgálószéket kapott és egy urodynamias rendszer került bevezetésre.
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A Visegrádi utcai szakrendelőbe az év folyam án egy új külső panoráma lift került kialakításra, amely az egyre nagyobb számú idősebb
korosztály, illetve a mozgásszervi problém ákkal küzdő betegeinknek nagy könnyebbséget jelent a szakrendelések megközelítésében.

Az Egészséges Budapest Programban (EBP) nyertes pályázat keretén belül 8 M Ft önrészt vállalt a kerületi önkorm ányzat az 58 M
értékű állami tám ogatás mellett. 2019-ben 35.822 e Ft tám ogatás került m egállapításra és első részletként kiutalásra. Ebből egy
nőgyógyászati és egy radiológiai UH került beszerzésre, valam int egy ortopédiai shéver és egy sebészeti szén-dioxid lézer
berendezés. Ezen készülékek beszerzései 2020. januárjában realizálódtak.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
adatok E Ft-ban
Felhasznált vagyonelem m egnevezése
NEAK finanszírozás
NEAK tám ogatás ágazati bérem elésre
Ingatlan hasznosítása
Alapítói tám ogatás
Összesen:

Vagyonelem értéke*
1 783 736
67 735
51 737
235 767
2 138 975

Felhasználás célja
Alaptevékenység ellátása
Alaptevékenység ellátásához szükséges létszám (orvos,
Ingyenesen használt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Működési költségek fedezése

5. Cél szerinti juttatások kim utatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
-

adatok E Ft-ban
2019.12.31.(2)

2018.12.31.(1)
-

-

Összesen:
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

adatok E Ft-ban
2019.12.31. (2)

2018.12.31.(1)

Igazgatósági díj
Felügyelő bizottság díja

17611
2 040

18 472
1 990

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

19 651

20 462

2018.12.31. (1)
2 353 208

adatok E Ft-ban
2019.12.31.(2)
2 507 318

1 359 352
410 204

1 463 571
411 077

583
2 387
1 461
2 239
-33

632 670
2 492 502
1 492 435
2 328 331
14816

7. Közhasznú jogállás m egállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Eves összes bevétel
ebből:
C. a szem élyi jövedelem adó m eghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény
alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. norm atív tám ogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból
nyújtott tám ogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)j
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. ebből szem élyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredm ény
L. A szervezet munkájában közrem űködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző szem élyek száma (főben; a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
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652
088
487
585
880

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

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

Igen

[összes bevétel (2018.12.31.) + 2019.12.31.)] / 2 > 1.000.000 Ft

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

Nem

tárgyévi eredm ény (2018.12.31.) + 2019.12.31.) >=0 Ft

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

Igen

{[szem élyi jellegű ráfordítások (2018.12.31. +2019.12.31.) - vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
összesen: (2018.12.31. + 2019.12 .31.)]/ö s s z e s ráfordítás (2018.12.31. + 2019.12.31.)}>=0,25

Társadalm i tám ogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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

Nem

kiutalt SZJA (2018.12.31. + 2019.12.31.) / korrigált bevétel (2018.12.31. + 2019.12.31.) >= 0,02

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

Igen

közhasznú tevékenység ráfordításai (2018.12.31. + 2019.12.31.)
(2018.12.31.+ 2019.12.31.) > = 0 ,5

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

/ összes ráfordítás (kiadás)

Nem

a szervezet munkájában közrem űködő önkéntesek száma (2018.12.31. + 2019.12.31.) / 2 >= 10 fő

Budapest,
2020. február 10.
Dr. Hertzka Péter
XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit
Kft.
, , , Kerületi
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