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1. A Nagykanizsai Szemészetért Alapítvány számviteli beszámolója
(mellékletként csatolva)
*
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az alapítvány 400.284 Ft támogatásban részesült ( NCA alapítvány ). Ebből
207.628 Ft az 1 sz. melléklet szerint került felhasználásra (2007.évi NCA
pályázatnak megfelelően). A fennmaradó 192.656 Ft ( 2008. évi NCA pályázat
összege) 2009-ben kerül elszámolásra, tárgyévben nem történt meg a
felhasználása.
A számviteli törvény szerinti beszámolóban szereplő központi költségvetésből
származó 104.000Ft bevétel ( beszámoló 5. sor) a tárgyévben APEH által kiutalt
1% összege ( beszámoló 50.sor)
*
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
a)
2008. évi eszközök összesen:
Tárgyi eszközök összesen:
Pénzeszközök összesen:

Ft
239e- Ft
531e- Ft

Összesen:

770e- Ft

A 2008. évi források összesen:
Saját tőke:
Induló tőke:
Tőke változás:
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből:

Ft
770e- Ft
50e- Ft
843e- Ft
-123e- Ft

Összesen:

770e- Ft

A Nagykanizsai SzemészetértAlapítvány Vagyonának szerkezete a 2008.
évben
Megnevezés
2008. évi Időszaki Értékcsökke2008. évi
nyitó nettó beszerzés
nés
záró nettó
érték
érték
Tárgyi eszközök
Ft
Ft
Ft
Ft
Nagy sebességű
vitrectomiás kézifej
173.269
0
133.425
39.845
Phacoemulsi-ficatiós
kézifej
130.438
0
90.000
40.438
Pupilla tágító gyűrű
0
25.000
1.981
23.019
Zanussi Hűtőszekrény
0
0
0
0
Notebook
0
0
0
0
HP 3015 Nyomtató
9.227
0
9.227
0
Bútorok
102.070
0
102.070
0
2db gyógyszerszekrény
0
0
0
0
LG video/DVD lejátszó/
felvevő
23.667
0
23.667
0
Bútorok
41.511
0
41.511
0
3 db labor szék
0
36.000
4.820
31.180
Bútorok
0
119.960
16.060
103.900
Iratmegsemmisítő
0
3.999
3.999
0
Tárgyi eszközök
összesen
480.182
184.959
426.759
238.382
Forgóeszközök
Pénzeszközök
413.000
531.447
Eszközök összesen
893.182
769.829
b) Az alapítvány záró pénzkészlete 2008. 12. 31-én 531.447- Ft volt.
*
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
A Khtv. 19§ /3./ bek. D) pontja szerint az alapítvány cél szerinti juttatásai:
Az Alapítvány 2008. évben Dr Szalay Edit és Dr Szalóczy Natália SHIOL
kongresszusi részvételét támogatta 15.5-15.5 ezer (összesen 31 ezer) Ft
értékben. Fenti összeg a részvétel díját fedezte.

A 2008. évben tovább folytattuk a rendelőkben és az osztályos társalgóban lévő
elavult asztalok és székek cseréjét az SZJA támogatás felhasználásával
( 155.960 Ft ).
Olyan, a szürkehályog eltávolítása során használt eszközt szereztünk be, amely
révén a gyógyszeresen nem tágítható szembogarat mechanikusan tudjuk a műtét
által megkövetelt tágasságúra alakítani (25000 Ft).
Működésünkhöz szükség van munkánk dokumentálására. A 2008. évben a
korábban

megvásárolt

multifunkcionális

nyomtatónkban

cseréltünk

festékpatront (14200 Ft).
A pályázat vállalásainak, és korábbi években végzett tevékenységünknek
megfelelően, felvilágosító előadásokat tartottunk a kórház vonzáskörzetéhez
tartozó településeken (132000 Ft).
Az NCA pályázat keretein belül sikerült régi elképzelésünket megvalósítani,
megrendeltük az egyik legszínvonalasabb, összefoglaló szemészeti folyóiratot a
„Survey of Ophthalmology”-t (53137 Ft).

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a
helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és
mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
A Khtv. 19§ /3./ bek. E) pontja szerint az alapítvány 207628 + 192656 =
400284 Ft elkülönített állami pénzalaptól (Nemzeti Civil Alap (NCA)) származó
támogatást kapott. A 2007. évi NCA pályázat 207628 Ft-jának felhasználásáról
beszámolónak megfelelően történt (l melléklet). A 2008. évi pályázaton elnyert
192656 Ft 2008. december végén érkezett alapítványunkhoz, abból december
végéig felhasználás nem történt.
A 103.507 Ft az APEH által tárgyévben kiutalt 1% összege.
*
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve
összegének kimutatása

A Khtv. 19§ /3./ bek. F) pontja szerint a közhasznú szervezet vezető
tisztségviselői 2008. évben juttatást nem kaptak.

Beszámoló a Nagykanizsai Szemészetért Alapítvány 2008. évben megvalósított
programjairól:

−

Folytatva az előző évek hagyományát ez évben is figyelmet fordítottunk orvosaink
továbbképzésének, fejlődésének biztosítására. Alapítványunk a 2008. évben két
dolgozónk kongresszusi részvételét támogatta. A konferencián a szürkehályog
sebészet mellett a refractív szemsebészet fejlődését, lehetőségeit is nyomon
követhették.

−

A Nagykanizsa MJV Kórház Szemészeti Osztálya, az egészségügyi ágazat
gazdálkodásának rendezetlensége miatt egyre nehezülő körülmények között látja el
feladatát. Az előző években a kórházi menedzsment és az Alapítványunk közösen
felújította a rendelőintézeti helyiségeket. A korszerűsítés során a falak, burkolatok,
elektromos vezetékek mellett sor került a bútorzat kicserélésére is. A 2008. évben
tovább folytattuk az elavult székek cseréjét. Ugyancsak ez évben végeztük el az
osztály társalgójában lévő asztalok és székek cseréjét az SZJA támogatás
felhasználásával.

−

Műtéti tevékenységünk nem képzelhető el a műszerek állandó cseréje, megújítása
nélkül. Alapítványunk, céljaival összhangban, igyekszik bekapcsolódni a műtéthez
használt eszközök széles skálájának biztosításához. A tavalyi évben olyan, a
szürkehályog eltávolítása során használt eszközt szereztünk be, amely révén a
gyógyszeresen nem tágítható szembogarat mechanikusan tudjuk a műtét által
megkövetelt tágasságúra alakítani.

−

Működésünkhöz szükség van munkánk dokumentálására. A 2008. évben a korábban
megvásárolt multifunkcionális nyomtatónkban cseréltünk festékpatront.

−

A 2007. évben pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti
vállalásainak,

és

korábbi

években

végzett

Civil Alaphoz. A pályázat

tevékenységünknek

megfelelően,

felvilágosító előadásokat tartottunk a kórház vonzáskörzetéhez tartozó településeken.
Hármas együttműködés révén – helyi önkormányzat, Halis István Városi Könyvtár

(Nagykanizsa) és Nagykanizsai Szemészetért Alapítvány -, a jelentkezett községekben,
falvakban, a három lehetséges témából kiválasztott egy előadás során ismertettük a
betegségeket,

kezelési

eljárásokat,

hazai

és

világviszonylatú

lehetőségeket.

Előadásainkat mindenhol nagy érdeklődés kísérte, ezért azok további folytatását
tervezzük a következő években.

−

Ugyancsak az NCA pályázat keretein

belül sikerült

régi elképzelésünket

megvalósítani, megrendeltük az egyik legszínvonalasabb összefoglaló szemészeti
folyóiratot

a

„Survey

of

Ophthalmology”-t.

Az

ebben

megjelent

cikkek

tanulmányozása révén követni tudjuk szakmánk területén végbement tartós fejlődést.

A következő, 2009. évben is szeretnénk a Kanizsai Dorottya Kórház Szemészeti Osztálya
dolgozóinak továbbképzéséhez hozzájárulni. Mivel az egészségügyi tevékenység mind
szerteágazóbb, mind több kihívásnak kell dolgozóinknak megfelelniük, így több- és
többféle irányú továbbképzés, kongresszus, találkozó látogatása nélkülözhetetlen.
Folytatjuk azt a munkát, amelyet a Nagykanizsa város és környékén tartandó
felvilágosító eladások terén elkezdtünk. A környék betegei, de kollégáink is szerteágazó
panaszokkal fordulnak a Kórház szemészetéhez. Munkánk során nap, mint nap
meggyőződünk róla, hogy ezek egy részét el lehet kerülni, más részét egyszerűbben is
orvosolni lehet. Végül, de nem utolsósorban a média által sokszor mesterségesen keltett
félreértéseket -szakmait és politikait egyaránt – is lehet orvosolni megfelelő PR
tevékenység végzésével.
Továbbra is hozzá szeretnénk járulni a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórház
Szemészeti Osztálya műszerparkjának, vizsgálóhelyiségeinek korszerűsítéséhez, illetve
fejlesztéséhez.
Folytatjuk a Kórház

Könyvtárával karöltve a szakmai folyóirat beszerzését.

Szeretnénk, ha ez nem csak megmaradna a 2008.-2009. években, de folyamatosan
tovább folytatódna.

A közhasznúsági jelentés a következő honlapon tekinthető meg:
www.nkkorhaz.hu/index.php?menuid=a&lang=&szakma=szemeszet&subm=main
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