NAGYKANIZSAI SZEMÉSZETÉRT
ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI
JELENTÉS
(MÓDOSÍTOTT)
2007

Nagykanizsa, 2008. szeptember 05.

Tartalom

1. A Nagykanizsai Szemészetért Alapítvány számviteli beszámolója
2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a
helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a
települési
önkormányzatok
társulásától,
az
egészségbiztosítási
önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének
kimutatása
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve
összegének kimutatása
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

ALAPÍTVÁNY NEVE:

Nagykanizsai Szemészetért Alapítvány

ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE:

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.

ADÓSZÁM:

18962530-1-20

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

796/2000

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
(MÓDOSÍTOTT)
2007. ÉV

Nagykanizsa, 2008. szeptember 05.

Dr Vezendi László
Kuratórium elnöke

1. A Nagykanizsai Szemészetért Alapítvány számviteli
beszámolója
(mellékletként csatolva)
*
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
A Khtv. 19§ /3./ bek. B) pontja szerint az alapítvány közcélú
működésre költségvetési támogatásban nem részesült.
*
3.A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4.
a)
2007. évi eszközök összesen:
Tárgyi eszközök összesen:
Pénzeszközök összesen:
Összesen:
A 2007. évi források összesen:
Saját tőke:
Induló tőke:
Tőke változás:
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből:
Összesen:

Ft
480.000,- Ft
413.000,- Ft
893.000,- Ft
Ft
893.000,- Ft
50.000,- Ft
1.348.000,- Ft
-505.000,- Ft
893.000,- Ft

A Nagykanizsai SzemészetértAlapítvány Vagyonának
szerkezete a 2007. évben
2007. évi Időszaki Értékcsökk 2007. évi
Megnevezés
nyitó
beszerzé
e-nés
záró nettó
nettó
s
érték
érték
Tárgyi eszközök
Ft
Ft
Ft
Ft
Nagy sebességű
vitrectomiás
kézifej
0
266849
93580
173269
Phacoemulsificatiós kézifej
0
180000
49562
130438
Zanussi
Hűtőszekrény
31404
0
31404
0
Notebook
86927
0
86927
0
HP 3015
Nyomtató
42227
0
33000
9227
Bútorok
321220
0
219150
102070
LG video/DVD
lejátszó/felvevő
53662
0
29995
23667
Bútorok
87011
0
45500
41511
Tárgyi eszközök
összesen
622451
446849
589118
480182
Forgóeszközök
Pénzeszközök
776000
413000
Eszközök
összesen
1398451
893182
b) Az alapítvány záró pénzkészlete 2007. 12. 31-én 412.505,Ft volt.
*
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
A Khtv. 19§ /3./ bek. D) pontja szerint az alapítvány cél szerinti
juttatásai:
Az Alapítvány 2007. évben Dr Szalay Edit és Dr Szalóczy
Natália SHIOL kongresszusi részvételét támogatta 12-12 ezer

(összesen 24 ezer) Ft értékben. Fenti összeg a részvétel díját
fedezte.
*

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 központi költségvetési
szervtől és az E) pontban felsorolt szervezetektől az alapítvány
2007. évben támogatást nem kapott.
*
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
értékének, illetve összegének kimutatása
A Khtv. 19§ /3./ bek. F) pontja szerint a közhasznú szervezet
vezető tisztségviselői 2007. évben juttatást nem kaptak.

Beszámoló a Nagykanizsai Szemészetért Alapítvány 2007. évben
megvalósított programjairól:

−

Folytatva az előző évek hagyományát ez évben is figyelmet
fordítottunk

orvosaink

biztosítására.

továbbképzésének,

Alapítványunk

kongresszusi

részvételét

szürkehályog

műtétek

a

2007.

évben

támogatta.

újdonságait,

A

fejlődésének
két

dolgozónk

konferencián

műszereit,

a

fejlesztéseit

tanulmányozták, s a megszerzett ismereteket adták tovább
hazatérve.

−

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 2007. évben a műszerek mellett lévő elavult
székek egy részét cseréltük le. A további cseréket a következő
évekre tervezzük.

−

Alapítványunk az „Új kanizsai Kórházért” Alapítvánnyal karöltve
szerzett be egy szemészeti műtősszéket. A korábbi, elavult,
meghibásodott helyett, igen nagy szerepe lett a megvásárolt
eszköznek.

Ezáltal

nem

csak

biztonságosabban

tudjuk

műtétjeinket elvégezni, de gyorsabb munkamenetet is lehetővé
tesz az egyszerűbb átállítások révén.

−

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 3 mm-nél nem nagyobb seben keresztül

megoldható ez a feladat. Ennek igen nagy jelentősége van
betegeink gyorsabb gyógyulása, biztonságosabb rehabilitációja
és komfortosabb életvitele szempontjából.

−

A fenti tervekbe illeszkedik azon műszer megvásárlása, amely
révén a különböző ideghártyabetegségben szenvedők műtéti
kezelése

vált

sikeresebbé,

gyorsabbá.

Az

előző

pontban

említetthez hasonlóan ennek nem csak elvi jelentősége van,
hiszen

minél

kevésbé

traumatikus

egy

műtét,

annál

„eseménytelenebb” a felépülés is. Ez úgy a beteg, mint az
ellátók,

de

akár

a

társadalom

szempontjából

is

óriási

A 2007. évben pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti

Civil

jelentőséggel
bír.

−

Alaphoz. A pályázat 2007. évi vállalásainak, és korábbi években
végzett

tevékenységünknek

előadásokat

tartottunk

településeken.

a

Hármas

megfelelően,

kórház

felvilágosító

vonzáskörzetéhez

együttműködés

révén

tartozó
–

helyi

önkormányzat, Halis István Városi Könyvtár (Nagykanizsa) és
Nagykanizsai

Szemészetért

községekben,

falvakban,

alapítvány
a

három

-,

a

jelentkezett

lehetséges

témából

kiválasztott egy előadás során ismertettük a a betegségeket,
kezelési eljárásokat, hazai és világviszonylatú lehetőségeket.
Előadásainkat mindenhol nagy érdeklődés kísérte, ezért azok
további folytatását tervezzük a következő években.

A következő, 2008. évben is szeretnénk az immár 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.
Tervezzük a Kórház

Könyvtárával karöltve olyan átfogó szakmai

folyóirat beszerzését, amely széles körű ismeretekhez történő
hozzájutást tesz lehetővé. Szeretnénk, ha ez nem csak a 2008.
évben

sikerülne,

de

folyamatosan

munkatársaink számára ezt a lehetőséget.

tudnánk

biztosítani

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