
 

Előterjesztés 
a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 

2020. I. félévi beszámolójának elfogadásáról 
 

1. előterjesztés száma: 179/2020. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

1. melléklet: határozati javaslat  
2. melléklet: 2020. I. félévi beszámoló mérlege „A” változat 
3. melléklet: 2020. I. félévi beszámoló Eredménykimutatása 
4. melléklet: szöveges beszámoló 
5. melléklet: kiegészítő mellékletek  

5. előterjesztést tárgyaló bizottság felsorolása: Gazdálkodási Bizottság 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet. 

 A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 
 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
A 312/2018. (XI.28.) képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzati tulajdonban álló 
gazdasági társaságok beszámolási kötelezettségét Bicske Város Önkormányzat képviselő-
testülete féléves időszakban határozta meg.  

 
A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője beszámolási 
kötelezettségének eleget téve 2020. október 16-án benyújtotta a 2020. első félévre vonatkozó 
gazdálkodási beszámolóját, az alábbiak szerint. 

Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: Egészségügyi 
Központ) 2020. első félévi beszámolóját a gazdálkodási szabályzatainak figyelembevételével 
készítette el, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

Az Egészségügyi Központ működését 2020. első félévében jelentős mértékben befolyásolta, 
más társaságokhoz hasonlóan a világméretű járványhelyzet. Ez mind az ellátandó feladatokban, 
mind a foglalkoztatást érintően, mind a költségek hatékonyságában jelentkezett. 

Járóbeteg szakellátás 

2020. első félévben gazdálkodásuk teljesítmény volumene 105,9 millió pont volt, ami a 
tevékenység ellenértékeként 1,98 forint/ponttal számolható volt március hónapig, onnan a 
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finanszírozási rendszer megváltozott, a kialakult járványhelyzetre való tekintettel bevezetett 
intézkedések ellenére sem csökkent a finanszírozás. 

Egynapos sebészet 

Az egynapos sebészet esetében a tényleges teljesítmények vonatkozásában nagyobb a 
visszaesés, mint a járóbeteg szakellátásban. Március 16-án teljes mértékben leállt az egynapos 
sebészeti műtét. 

Egészségfejlesztési Iroda 

A fenntartási időszak tovább zajlik, az EFI 2020. első félév teljes költsége 12 millió forint volt. 

MÉRLEG ADATOK ELEMZÉSE 

2020. első félévben a mérlegfőösszeg 916 268 eFt, mely összeg 15 538 eFt csökkenést mutat 
a 2019. évvégéhez képest.  

I. ESZKÖZÖK 

1. A befektetett eszközök között szerepel az immateriális javak és a tárgyi eszközök. A 
befektetett eszközök összegének csökkenését többnyire a beruházás során beszerzett eszközök 
elszámolt értékcsökkenése jelenti.  

 
2. Forgóeszközök 

A forgó eszközök 97,54%-át az értékpapírok és a pénzeszközök teszik ki, míg a követelések 
2,46%-ot. 

2.1. Követelés A mérlegben kimutatott 14,4 millió forint összértékű követelésből félév 
végén 2,4 millió forint összegű a vevőkövetelés. Ebből az első félévben több, mint 1,3 
millió forint befolyt az Egészségügyi Központ számlájára, tehát a hátralékos kintlévőség 
mindössze 1,1 millió forint. 

A követelésállományból fennmaradó 12,4 millió forintos egyéb követelés zömében 
adófeltöltés miatt képződött (társasági adó és helyi adó). 

2.2. Értékpapírok, pénzeszközök: 

Az OTP tőkegarantált befektetési jegyei és a rövid lejáratra lekötött betétek, melyek a 
későbbi fejlesztési tartalékot képezik. 

2.3. Aktív időbeli elhatárolások: értéke 119 427 eFt. 

II. FORRÁSOK  

1. A saját tőke mára az induló tőkéhez viszonyítva a 9,5 millió forinthoz képest 65-szörös 
értéknövekedést mutat, ami azt jelenti, hogy a saját tőke értéke meghaladja az 613 millió Ft-ot.  

 
2. Kötelezettségek   értéke 88 794 eFt, mely 2019. évvégéhez képest csökkenést mutat. 
 
 
3. Passzív időbeli elhatárolások: értéke 213 913 eFt. 
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III. EREDMÉNYKIMUTATÁS 
 
1. Bevételek 
 
1.1. Értékesítés nettó árbevétele 418 051 eFt. 
 
Az Egészségügyi Központ első félév bevételei jelentős részben az OEP bevételekből 
származnak, mely egyrészt a járóbeteg szakellátás bevételei, másrészt az egynapos sebészet 
bevételei. 
A nettó árbevétel tartalmazza a bérleti díjak, a továbbszámlázott költségek, illetve az egyéb 
árbevételek összegeit is. 

Egyéb bevételek között szerepel: 2018. évi EFOP-os eszközbeszerzés miatt elszámolt 
értékcsökkenés fedezeteként a passzív elhatárolásból visszavezetett összeg, egyszeri 
bérkiegészítés és első félévi szakdolgozói bérkiegészítés. 

2. Ráfordítások 

2.1. Anyagjellegű ráfordítások összege 243 204 eFt. Az anyagjellegű ráfordítások a 
végezhető tevékenységek korlátozott volta miatt jelentősen csökkent, különösen az 
egynapos sebészet magas anyagfelhasználási arányát tekintve, azonban a járvány miatt 
szükséges védekezési eszközök költsége ellenkező irányban hatott, összességében alatta 
maradt a tervezett kiadási szinthez viszonyítva. 

2.2. Személyi jellegű ráfordítások (160 717 eFt) 

A személyi jellegű kiadások tervhez képest bekövetkezett növekedését a bérkiegészítés 
képezte. 

2.3. Eszközök értékcsökkenése (61 796 eFt) 

Az eszközök értékcsökkenését többnyire az EFOP pályázat keretében beszerzett eszközök 
értékcsökkenési leírása okozta.  

2.4. Egyéb ráfordítások (18 751 eFt) 

Az egyéb ráfordítások között szerepel a bevételek alapján kalkulált iparűzési adó összege, 
illetve az egyszeri bérkiegészítésből a nem alkalmazottaknak tovább utalt összeg.  

2.5. Pénzügyi műveletek bevételei (29 eFt) 

2.6. Adófizetési kötelezettség  

Fizetendő adó összege: 2 500 eFt, melyet az adózás előtti eredmény nagyságrendje alapján 
kalkulált az Egészségügyi Központ a féléves beszámolóban. 
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A Felügyelő Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

Bicske, 2020. október 19. 

    Tisztelettel: 

 

Bálint Istvánné 
  polgármester 

 

 

1. melléklet a 179/2020. előterjesztéshez 

 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. első félévi 
beszámolójának elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a Bicskei 
Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. első félévi beszámolóját 916 268 eFt 
mérlegfőösszeggel és 20 274 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 
Határidő: 2020. október 28. 
Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke 
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