
 

Legyen az Ön szívügye is Alapítvány 
2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

 
 

 
A Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány szervezésében a területi ellátási körzetből 
három település támogatásával, a helyi templomokban jótékonysági koncertet adtak 
Borsódy László trombitaművész és barátai az aszódi szakrendelő javára, valamint 
ugyanezen célért Aszódon is tartott a Podmaniczky Nőegylet jótékonysági estet az 
aszódi önkormányzat támogatásával. 
  
 

Rendezvény 
helyszíne 

Jótékonysági 
koncert 
bevétele 

Önkormányzati 
támogatás 

Összesen 

Kartal 
2015. 06. 21. 170.000.-  170.000.- 

Iklad 
2015. 06. 28. 194.000.- 106.000.- 300.000.- 

Tura 
2015. 08. 15. 120.000.- 380.000.- 500.000.- 

Aszód 
2015.09.26. 402.000.- 

 
402.000.- 

Összesen:   1.372.000.- Ft 
 
 
2015. évben a jótékonysági estek bevételéből 1.372.000.-Ft, 2013. évben felajánlott 
adó 1%-ból 464.313.- Ft, a 2014. évben felajánlott adó 1%- ból 505.300.-Ft bevétele 
származott az Alapítványnak, mely együttesen 2.341.613.- Ft anyagi támogatást 
kapott. A befizetett adó 1 %-ból befolyt összegeket a továbbiakban felsorolt 
eszközök megvásárlására fordította az Alapítvány. A rendezvények szervezéséhez, 
és lebonyolításához szükséges költségekre (előadó művészek útiköltsége, plakátok, 
szórólapok, meghívók) és egyéb működési kiadásaira (posta- és, banki költségek) 
272.000- Ft-ot költött. Az Alapítvány tagjai részére bért nem állapított meg. 
 
2015. évi bevételekből 1.820.529.- Ft értékben az alábbi eszközök kerültek 
beszerzésre: 
 
- CMS 1200G 12 csatornás EKG készülék 2 db a Belgyógyászatokra 
- Kolposzkóp videó a Nőgyógyászatra 



- HeartSave ONE félautomata defibrillátor a Sebészetre 
- Látásvizsgáló tábla a Szemészetre 
- Halogén vizsgálólámpa a Urológiára 
- Ultrahangos magasságmérő a Tüdőgondozóba 
- Digitális mérleg a Tüdőgondozóba 
- Ízületi szögmérő a Reumatológia és mozgásterápia 
 
A jelenleg rendelkezésre álló pénzeszköz felhasználásáról később rendelkezik az 
Alapítvány. Természetesen céljaik között továbbra is szerepel azoknak az 
eszközöknek a beszerzése, amelyekre forráshiány miatt a működtetőnek nincs 
lehetősége. 
 
2015. december 10-én az Alapítvány évértékelő délutánt szervezett az Aszódi 
Szakorvosi Rendelő Intézetben, melyen beszámolt az ellátási körzethez tartozó 
önkormányzatok polgármestereinek, valamint a támogatóknak az Alapítvány javára 
befolyt összegek felhasználásáról. 
 
Az évértékelő délután megvalósítását az alábbi vállalkozók támogatták: 
 
-Morár Péter (Barátok Sütöde Aszód) 
-Petrovics Sándorné (Virágfarm Váckisújfalu) 
-Bíró Mónika (Mónika tortái Aszód) 
-Aszódi Fiúnevelő Intézet 
-Régió Plusz Televízió 
-Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet dolgozói 
-Rosenberger Tamás (Iklad) 
 
Ezúton köszönünk minden támogatást, amellyel segítették az Aszódi Szakorvosi 
Rendelőintézet munkáját! 
 
 
Aszód, 2016. január 29. 

 
 
 
 

Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány  
Kuratóriuma nevében: 
Blaskó Tiborné elnök 

 
 

Továbbra is szívesen fogadjuk mindazoknak a támogatását, akik 



egyetértenek az alapítvány céljaival! Ezt megtehetik az alapítvány 
számlájára történő utalással, vagy az adó 1 %-nak felajánlásával. 

 
 
 

Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány bankszámlaszáma: 

K&H Bank Zrt. 10402915-50526569-87811014 
 

Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány adószáma: 

18150746-1-3 


