
  
 

 
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 

a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Köz hasznú Nonprofit Kft   
 2012. évi egyszer ősített éves beszámolójához 

  
 

1.)  Általános tájékoztatás  
 
 

Neve: Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közha sznú Nonprofit      
Kft   
 
Alapításának kelte: 2011.február 24.  
Alapító: Balatonalmádi Város Önkormányzata   

 Székhelye:  8220 Balatonalmádi, Petıfi Sándor u. 2-4.   
  

Bejegyzés: 2011.március 29. Veszprém Megyei Bíróság 19-09-513801. nyilv. szám alatt  
Közhasznúsági nyilvántartásba vétel: 2011.február 24. 19-09-513801. szám alatt 
      Jogerıre emelkedés kelte: 2011.március 1.    
Közhasznú fokozata: Közhasznú szervezet  
Cél szerinti tevékenysége: Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás  
 

 
Alapításának célja:   
Alapító Okirat szerint Balatonalmádi város lakosság a számára az egészségügyi 
alapellátás, a Balatonalmádi kistérség lakossága sz ámára járó beteg ellátás és 
gondozás biztosítása a KDOP-5.2.1/B-2008-0012 azono sító számú „Balatonalmádi 
kistérségi járó beteg szakellátás integrált fejlesz tése” cím ő pályázatban vállalt 
gyógyító-megel ızı tevékenységek, a járóbeteg-szakellátó központ kial akításának 
megvalósítása, fenntartása és m őködtetése, illet ıleg ehhez az intézményes keretek 
nyújtása.  
 
A jogszabály által közhasznúnak min ısített  tevékenység végzése az Alapító Okirat 
részletezése szerint, ilyenek:        

- Egészségmegırzés, betegségmegelızés,  gyógyító -,egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység 

- Szociális tevékenység, családsegítés 
- Tudományos tevékenység, kutatás 
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

  
 
 A közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetıje:  
                    Dr. Németh Ilona 8230 Balatonfüred, Jókai Mór u. 21. 
    
        

     
A Nonprofit Kft tevékenységét - alapító megbízásából   -  5  fıs Felügyel ı Bizottság  
ellenırzi. 
  
Tagjai: 
            Dr. Petkovics Tamás, 8200 Balatonalmádi, Veszprémi út 21. 
            Bálint Sándor,8220 Balatonalmádi, Dugovics utca 2. 
           Dr. Kutics Károly,  8220 Balatonalmádi, Baross G. utca 39. 
           Dr. Wirth Gyula 8200 Balatonalmádi, Ond u. 1. 
          Hebling Zsolt 8226 Alsóörs, Ady Endre u. 7.    
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2.)  2012. évi egyszer ősített éves beszámoló  
 

A Nonprofit Kft 2011. évben kezdte meg mőködését. 
A felmerült költségek, ráfordítások a közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódnak. 

 
A 2012. évi, közhasznú egyszer ősített éves beszámoló mérlegadatai:          

           (ezer forintban) 
ESZKÖZÖK                  2011.12.31.     2012.12.31.   FORRÁSOK               2011.12.31.      2012.12.31. 
 
A. Befektetett eszközök                                                D. Saját  tıke                                    
    I.   Immat. javak                                              I.   Induló tıke                      500                500 
    II.  Tárgyi eszközök           4461          2256               II.  Tıkeváltozás                  -184            12311 
    III.  Befektetett püi eszközök      III. Lekötött tartalék                               
                                                                                        IV. Tárgyévi közhasznú er.    12495             2561 
B. Forgóeszközök                                                         V. Tárgyévi vállalkozási er.              
    I.   Készletek                         77                 77              E.  Céltartalék  
    II.  Követelések      114                 65              F. Kötelezettség                                    
    III. Értékpapírok                                                           II. Hosszú lejár. köt                                
    IV. Pénzeszközök            17242            10533            III. Rövid lejáratú köt.          9774            8837 
C. Aktív id ıbeli elhat.           8726           21607            G. Passzív id ıb.elh            8035         10329 
ESZKÖZÖK                         30620            34538            FORRÁSOK                      30620         34538 

 
 

2012. évi közhasznú tevékenység eredmény-kimutatásá nak fıbb adatai :                             
                                                (ezer forintban) 

 Megnevezés                         El ızı év          Tárgyév  
 A.   Összes közhasznú tevékenység bevétele                  33138                149119 

   1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás                  31582               145352 

                    -   alapítótól kapott támogatás          5000                   4640 

                    -   központi költségvetéstıl kapott tám. (OEP)                      24447               130795 

       -   helyi önkormányzatoktól kapott tám.                                   2135                   9917 

       -   szja 1 % -bevétele                -                        - 

                    -   munkaügyi központ támogatása                                                -                        - 

       -   továbbutalási céllal kapott támogatás                                      

       -   egyéb bevétel                                                                            -                       - 

               2. Pályázati úton elnyert támogatás                                                    -                       - 

               3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel                                -                   2847 

               4. Pénzügyi mőveletek bevételei                                                        

               5. Rendkívüli bevételek 

               6. Egyéb bevételek                                                                            1556                920                   

               B.  Vállalkozási tevékenység bevétele                                               -                      - 

 

 

               C. Összes bevétel  (A+B)                                                              33138            149119 

 B.   Összes  költség, ráfordítás                                                                 

        Ezen belül:   

        -   közhasznú tevékenység költségei                                          20643           146558 

        -   vállalkozási tevékenység költségei                                               - 

 C.   Adózás  elıtti  eredmény                                - 

 I.     Adófizetési  kötelezettség                               -  

              J.   Tárgyévi közhasznú eredmény                         12495              2561 
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3.) Közhasznú szervezetnek nyújtott 2012. évi támog atások  
 
   

A Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Köz hasznú Non-profit  Kft    
2012. évi támogatási jelleg ő bevételei:  
 
Központi költségvetésbıl nyújtott támogatás              130795 e Ft  
Alapítók részérıl mőködtetés támogatása:                   4640 e Ft 
Alapító részérıl fejlesztési célú támogatás:                                                      3146 e Ft 
(halasztott bevételek között szerepel) 
Helyi önkormányzatok részérıl támogatás:                   9917 e Ft 
Gazdasági társaságok részérıl:                                    -    
Szja 1 %-a  (magánszemélyek támogatása)                       - 

Összes támogatás                  148498 eFt    
 

Egyéb bevételek: 
Banki, egyéb kamatbevételek         161 e Ft 
Bérkompenzáció                                                                                                758 e Ft 
Egyéb bevételek               1 e Ft              
 

   Összes egyéb bevétel                       920 e Ft  
 
 

4.) Költségvetési támogatás felhasználása  
 

2012. évben a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közha sznú Nonprofit  
Kft 130.795 e Ft költségvetési támogatást kapott az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztártól, melynek felhasználása a 19N0760663. számú 2011.november 1.napján kezdıdı 
hatállyal, határozatlan idıre köttetett alapszerzıdés feltételei szerint történt. 
 
 Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közh asznú Nonprofit  Kft az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban OEP 1139 Budapest, Váci ú 73/a) 
alapszerzıdést kötött az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira. A szerzıdés 
szerint az OEP finanszírozza a  kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi 
LXXXIII. törvényben meghatározott a szerzıdésben foglalt egészségügyi szolgáltatásokat.  
 
A feladat ellátását követıen adatszolgáltatást nyújt be az OEP felé, amit az OEP utólagos 
finanszírozással teljesít.  
 
Kistérségi megállapodás alapján a környezı helyi önkormányzatok normatív alapon adnak 
támogatást a Nonprofit Kft-nek az ügyeleti tevékenység ellátásához. Ennek éves összege: 
14.556 904 Ft, ezen belül a Balatonalmádi Önkormányzat által adott támogatás 4.639.560Ft. 
 

   
5.)   Kimutatás a vagyon felhasználásáról  

A Nonprofik Kft vagyona – eszközök, források egyezı értéke – 2012. december 31-én  
34.538 eFt volt. 
 

                    ezer Ft-ban 
Eszközökön belül:      nyitó áll. záró áll. változás  
                                                                                                      
-  Befektetett eszk.könyvszerinti értéke   4461      2256                 -2205 
-  Készletek         77          77                   - 
-  Követelések állománya                                       114                         65                  -49            
-  Pénzeszközök záró állománya             17242    10533         -6709 
-  Aktív idıbeli elhatárolások                8726    21607                12881 
 
 Forrás oldalon változás     nyitó áll. záró áll.  változás   
- Saját tıke állománya      12811                 15372                2561 
- Rövidlej. kötelezettség                                          9774                    8837                -937 
- Passzív idıbeli elhatárolások                               8035                  10329                2294 
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6.)    Cél szerinti juttatások kimutatása  
  

A közhasznú szervezetnél a tárgyévben közhasznú tevékenységével kapcsolatosan 
célszerinti juttatás kifizetésére nem került sor.  
 
 

7.)    Vezetı tisztségvisel ıknek nyújtott juttatások kimutatása  
 
A FB tagjai a közhasznú szervezettıl tiszteletdíjban nem részesültek.  
A Kft ügyvezetıje részére 1 800 000.-Ft megbízási díj került kifizetésre.  
 
 

8.) Közhasznú tevékenységr ıl rövid szakmai beszámoló  
 
 

A 2011. október 26-án ünnepélyes keretek között Balatonalmádiban megnyitott 
Egészségügyi Központ, melyet a Balatonalmádi Önkormányzat tulajdonában levı, 2011. 
áprilisában alapított Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit 
Kft. feladat átadási szerzıdés alapján üzemeltet, elsı teljes évét zárta 2012-ben.  

Az Egészségügyi Központ Kft. 2011. november 1.-tıl érvényes OEP finanszírozási 
szerzıdéssel rendelkezik a Balatonalmádiban eddig is mőködı szakrendelésekre – 
belgyógyászat, bırgyógyászat, fül-orr-gégészet, neurológia, reumatológia, psychiatria, 
szemészet -, valamint a KDOP-5.2.1/B-2008-0012 sz. nyertes pályázatban megnyert, 
újonnan indított röntgen, ultrahang és sebészeti szakrendelésekre, a központi ügyelet 
ellátására.  

A fizioterápia, gyógytorna mőködtetését 2012. január 1-tıl az Egészségügyi Központ Kft. 
vette át. A Kft. a fizioterápia mőködtetésére új mőszereket szerzett be, lézer terápia indítását 
kezdte meg, az üres tornatermet felszerelte a gyógytornához szükséges eszközökkel. 
Gyógytornászunk segítségével az Egészségügyi Központ dolgozóinak rendszeres ingyenes 
kondicionáló edzést szerveztünk. 

A Balatonalmádiban 2011. november 1. elıtt mőködı szakrendelések szakorvosai 
Közremőködıi szerzıdés alapján látják el a város és a Kistérség lakosságát a visszajelzések 
szerint a betegek megelégedésére. A szakrendeléseken az országos átlaghoz viszonyítottan 
rövid az elıjegyzési, várakozási idı, a portaszolgálat a betegirányítást konfliktus mentesen 
megoldja. 2012. évben a betegellátással kapcsolatosan a Kft vezetéséhez nem érkezett 
panaszbejelentés. Az egyes szakrendeléseken betegellátást végzı szakorvosaink jó 
kollegiális viszonyt alakítottak ki egymással. A bırgyógyászat szakrendelésre sajnos még 
2012-ben sem sikerült szakorvost találni, továbbra is – átmenetileg - a Veszprém Megyei 
Csolnoky Ferenc Kórház látja el a kistérség betegeit. Jelentkezı szakorvosunk van, 
várhatóan 2013. májusától már el tudja látni a bırgyógyászati szakrendelést 
Balatonalmádiban. 2012. évben 3 tudományos rendezvényünk volt az Egészségház 
nagytermében jó részvételi aránnyal, pozitív visszajelzésekkel. Csapatépítı tréningjeinken a 
résztvevık száma folyamatosan növekszik, a kistérség háziorvosainak bevonása nehézkes. 
A Központi Háziorvosi Ügyeleten 2011. december 1.-tıl az Országos Mentıszolgálattal kötött 
szerzıdés értelmében az ügyeletben az irányítást a Mentıszolgálat végzi, ennek 
eredményeképpen az ügyeleti szolgálatban csökkent a háziorvosok és az ügyeletei 
szolgálatot ellátó szakdolgozók terhelése, kevesebb a házhoz hívás, csökkent az ügyeleti  
gépkocsi igénybe vétele. A Mentıszolgálattal kötött együttmőködés, a központi irányítás 
javítja a betegellátást, lerövidíti az orvoshoz jutás, adott esetben a kórházba jutás idejét, az 
ügyeletes gépkocsiban levı közvetlen kapcsolattal a helyszíni mentıhívás idejét is. 2012. 
évben a központi ügyeleten és a helyszíni betegellátásban is transztelefonikus ekg áll az 
ügyeletes kolléga rendelkezésére, az elkészített ekg-t azonnal a balatonfüredi Állami Kórház 
Aktív Osztályára tudjuk elküldeni, ahol 24 órás készenlétben álló orvos kolléga tud a 
beavatkozás szükségességérıl dönteni, így az azonnali ellátó helyre történı szállítás is 
kivitelezhetı. A Központi Háziorvos Ügyelet munkája a kulturált munkakörülmények, 
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megfelelı mőszeres és gyógyszeres, kötszeres ellátottság mellett javult. Továbbra is gondot 
okoz a kistérség egyes háziorvosainak negatív hozzáállása az ügyeleti szolgálat ellátásához: 
Balatonfıkajár háziorvosa - dr. Megáll László - nem kötött szerzıdést az ügyeleti szolgálat 
ellátására, Csajág háziorvosa - dr. Zágoni Szabó Alpár - egészségi állapota miatt csak a 
háziorvosi teendık ellátására alkalmas, ügyeleti szolgálatra nem. A 2012. évben nem sikerült 
ezt a problémát megoldani. A jelenleg érvényes egészségügyi jogszabályok szerint a 
háziorvosi szolgálathoz az ügyeleti szolgálat is hozzátartozik, a probléma megoldására az 
ANTSZ-hez fordultam segítségért, a megoldás azonban még várat magára. 

Az Egészségügyi Központban kiépített informatikai hálózat, a Hospitaly rendszer jól 
mőködik, a rendszer felhasználókhoz igazítása folyamatos, remélhetıleg a közeljövıben a 
számítógépes elıjegyzés is mőködni fog. Az intézményben elkészült röntgen-felvételeket 
távleletezik, a Megyei kórházban a további ellátáshoz szükséges felvételek megtekinthetık, 
jogosultság esetén a Veszprémben készült felvételek (pl. mellkas rtg, de akár koponya CT) 
Balatonalmádiban is megtekinthetık.   

A mőködtetés legtöbb problémáját továbbra is az épület hiányosságai okozzák, a hibákról 
lista készül folyamatosan, melyet a tulajdonos Önkormányzathoz a Kft rendszeresen eljuttat. 
A felmerülı garanciális hibák javítása csak lassan, akadozva történik meg, a kivitelezı a 
javításokat csak részlegesen teljesíti, a határidık elmaradnak.   

Balatonalmádi, 2013.május 08.   
 
 
 

                       ………………….                     
Dr. Németh Ilona Erzsébet  

 ügyvezetı 


