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1. előterjesztés száma: 292/2018. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Setéth-Fazekas Hajnalka 
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 3. melléklet – I. negyedéves beszámoló eredmény kimutatása 
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 5. melléklet – Felügyelőbizottság jkv. részlet 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
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 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 Képviselő-testület! 
 
Bicske Város Önkormányzat képviselő-testülete ellenőrzi az önkormányzati többségi tulajdonú 
gazdasági társaságok 2018. évi I. negyedéves beszámolóját. 

A fentiekre tekintettel a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetőjét 
kértük, hogy beszámolási kötelezettségének tegyen eleget. 

A Kft. benyújtotta a 2018. I. negyedéves beszámolóját, amely az alábbiakat tartalmazza: 

 I. negyedéves beszámoló mérlegét és eredménykimutatását 
 szöveges beszámolót az I. negyedéves működésről 

A kimutatások alapján a mérlegfőösszeg 802 938e Ft, az előző évhez képest 23,49%-os 
növekedést eredményez, a saját tőke mértéke a mérlegfőösszeg 59,66%-a, az előző évhez 
képest 2,91%-os növekedést mutat. 

Bicske, 2018. június 20. 
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Pálffy Károly 
polgármester 



1. melléklet a 292/2018. számú előterjesztéshez 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. I. negyedéves 
beszámolójának elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 2018. I. negyedéves beszámolóját 802 938e Ft mérlegfőösszeggel és 13 563e Ft 
adózott eredménnyel elfogadja. 

 
Határidő: 2018. július 12. 
Felelős: polgármester 
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I. negyedéves beszámoló mérlege "A" változat 
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Bicskei Egészségügyi Központ Oldal: 1
 

Adószám: 13202570-1-07 
Cégjegyzék szám: 07-09-010103 

I. negyedéves beszámoló mérlege "A" változat   
 

A mérleg fordulónapja: 2018. március 31. 
 

 
  

[EsBo program]

 1000HUF 2017. 
december 31. 

2018. 
március 31. 

A. Befektetett eszközök 52 292 51 732

A.I. Immateriális javak 664 359

A.II. Tárgyi eszközök 51 628 51 373

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

B. Forgóeszközök 465 712 611 498

B.I. Készletek 0 0

B.II. Követelések 9 426 4 032

B.III. Értékpapírok 39 449 23 449

B.IV. Pénzeszközök 416 837 583 747

C. Aktív időbeli elhatárolások 132 226 139 708

  ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 650 230 802 938

D. Saját tőke 465 485 479 047

D.I. Jegyzett tőke 9 500 9 500

D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0

D.III. Tőketartalék 0 0

D.IV. Eredménytartalék 288 793 362 985

D.V. Lekötött tartalék 93 000 93 000

D.VI. Értékelési tartalék 0 0

D.VII. Adózott eredmény 74 192 13 562

E. Céltartalékok 0 0

F. Kötelezettségek 109 768 79 923

F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 109 768 79 923

G. Passzív időbeli elhatárolások 74 977 243 968

  FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 650 230 802 938

 



  
 

[EsBo program]
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I. negyedéves beszámoló 

Eredménykimutatása 

(összköltség eljárással) 

 

  
 

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. március 31.
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Adószám: 13202570-1-07 
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I. negyedéves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  
 

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. március 31. 
 

 
  

[EsBo program]

 1000HUF 2016. 
december. 31. 

2017. 
március 31. 

I. Értékesítés nettó árbevétele 850 572 211 646

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0

III. Egyéb bevételek 42 094 4 334

IV. Anyagjellegű ráfordítások 517 781 132 229

V. Személyi jellegű ráfordítások 253 852 62 116

VI. Értékcsökkenési leírás 29 261 4 151

VII. Egyéb ráfordítások 11 572 2 000

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-
IV-V-VI-VII. sor) 80 200 15 484

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 449 79

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) 449 79

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B) 80 649 15 563

X. Adófizetési kötelezettség 6 457 2 000

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X) 74 192 13 563
 



 

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

2018. I. negyedév 

 

 

BICSKEI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 

SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 

 

Ügyvezetéséről, vagyoni-, pénzügyi helyzetéről és az 

üzletpolitikai feladatok teljesítéséről 

 

 

 

Bicske, 2018. június 
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1., Összefoglaló 
 
 
1.1. Főbb események 
 
A 2018. év első negyedévében a társaság működését befolyásoló jelentősebb események az 
alábbiak voltak:  
 
Az Állami Számvevőszék vizsgálata tovább zajlott az első negyedév során, melynek 
eredménye a beszámoló készítés időszakában (május hónapban) vált ismertté. 
 
Az első negyedév során jelentős feladatot adott az EFOP-2.2.19-17-2017-00032. számú 
eszközbeszerzési pályázat közbeszerzési eljárásának előkészítése. A legfontosabb a megfelelő 
műszaki specifikáció előkészítése volt. A pályázathoz kapcsolódó előleget január hónapban 
átutalta a támogató.  
 
 
1.2. Az eredményességre ható legfontosabb tényezők 
 
A járóbeteg szakellátásban a 2018. évet 1 forint 98 filléres szorzó alkalmazásával kezdhettük 
meg. A 2017. novemberi béremelés összege már beépült ebbe a szorzóba. A jogszabály 
szerint a 2018. november 1-jétől esedékes béremelést 2018. január 1-jére előre hozták (csak a 
közvetlenül betegellátásban dolgozóknak), azonban ennek fedezete bérkiegészítésként, külön 
soron érkezik.  
 
A teljesítményeket tekintve, az alábbiakat állapíthatjuk meg: A beállított szezonális index 
alapján, az első negyedév vonatkozásában a járóbeteg ellátás területén 74.991.333 pont TVK-
val rendelkeztünk. A tényleges teljesítmény ezzel szemben 82,4 millió pont volt, ami 10%-os, 
a degressziós sávba eső túlteljesítést jelent.  
 
Az egynapos sebészet esetében is ugyanezek mondhatók el. A súlyszám-érték a tavalyi évi 
első negyedévi 185 000 forintról az idei első negyedévre már 198 000 forintra emelkedett. A 
volumenkorlát az első negyedévben 282 súlyszám volt. A tényleges teljesítmény 236,5 
súlyszám, ami 84%-os teljesítésnek felel meg. Ennek, oka, hogy a súlyszámok a beállított 
szezonális index alapján az év első hónapjaiban magasak (94 súlyszám/hó), és alacsonyak 
(63,3 súlyszám/hó) az év utolsó időszakában, hiszen a fel nem használt súlyszámok 
görgethetőek. Ha az átlagos súlyszámértéket (78,65 súlyszám/hó) vennénk figyelembe 
(szezonális index lehetősége nélkül), akkor a teljesítményeink meghaladnák a 100%-ot.  
 
A 2018 évben tovább zajlik az EFI fenntartási időszaka. Támogatási szerződéssel még nem 
rendelkezünk a 2018. évi fenntartási finanszírozást illetően, ezért a teljes első negyedévi EFI 
költség (6.046 ezer forint) egyelőre a kiadásainkat terheli. 
 
 
1.3. Hosszú távú finanszírozhatóság biztosításának feltételei 
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Bevételeink: 
 
Az első negyedév bevételei a korábbi időszakokhoz hasonlóan jelentős részben az OEP 
bevételekből származnak. A táblázatban szereplő nettó árbevétel összegéből  

- 160 millió forintot a járóbeteg szakellátás bevételei 
-   47 millió  forintot az egynapos sebészet bevételei  

tesznek ki.  
A bérleti díjak, a továbbszámlázott költségek, illetve az egyéb árbevételek összességében 9 
millió forintos nagyságrendűek.  
 
 
Kintlévőségeink: 
 
Kintlévőségeinket tekintve elmondhatjuk, hogy a bevételekhez viszonyított nagyságrendjük 
nem jelentős. A negyedév végén fennálló 4 millió forint összegű követelésállományból a mai 
napig 0,5 millió forint befolyt, tehát a hátralékos kintlévőség mindössze 3,5 millió forint.  
 
 
 
2., A Társasági bevételek, ráfordítások, eredmény alakulása 
 

2018.  2018.  Index
I. negyedév I. negyedév tény/terv

TERV TÉNY %
I. Értékesítés nettó árbevétele 850 572 191 450 211 646 110,5%
II. Aktivált saját teljesítmények ér. 0 0 0 0,0%
III. Egyéb bevételek 42 094 625 4 334 693,4%
IV. Anyagjellegű ráfordítások 517 781 124 625 132 229 106,1%
V. Személyi jellegű ráfordítások 253 852 56 800 62 116 109,4%
VI. Értékcsökkenési leírás 29 261 6 625 4 151 62,7%
VII Egyéb ráfordítások 11 572 2 000 2 000 100,0%
A Üzemi tevékenység eredménye 80 200 2 025 15 484 764,6%

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 449 50 79 158,0%
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai
B Pénzügyi műveletek eredménye 449 50 79 158,0%
E Adózás előtti eredmény 80 649 2 075 15 563 750,0%

XI. Adófizetési kötelezettség 6 457 250 2 000 800,0%
F Adózott eredmény 74 192 1 825 13 563 743,2%

Sorszám A tétel megnevezése
2017. 

12.31. TÉNY

 
 
 
Értékesítés nettó árbevétele:  
 
Árbevételeinket az 1.3. pontban részleteztük. A fenti összehasonlító táblázatból látszik, hogy 
az első negyedév bevételei 10%-kal meghaladják a tervezett összeget. Ez köszönhető a 
degressziós sávba átnyúló teljesítési adatoknak a járóbeteg szakellátás tekintetében, az 
egynapos sebészetnél pedig az időarányosan magas teljesítési adatoknak.   
 
 
Egyéb bevételek: 
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Az egyéb bevételek előre nem tervezhető tételeket jelentenek általában.  Az egyéb bevételek 
jelentősebb teljesítési adatát egyrészt a bérkiegészítés összege, másrészt pedig az EFOP 
pályázat első negyedévi költségeinek fedezeteként elszámolt bevétel okozza.   
 
 
Anyagjellegű ráfordítások: 
 
Az anyagjellegű ráfordítások a bevételek növekedésével párhuzamosan emelkednek. 
Legfőképp a szakorvosi tevékenység ellenértéke növekszik az OEP (NEAK) bevételekkel 
párhuzamosan. Az is látszik azonban, hogy az anyagjellegű ráfordítások növekedésének 
mértéke alatta marad a bevételek növekedési ütemének, mindössze 6%-os.  
 
 
Személyi jellegű ráfordítások: 
 
A személyi jellegű ráfordítások tervezetthez képest bekövetkezett növekedésének oka, a 2018. 
november 1-jére tervezett béremelés előrehozott összege, mellyel az üzleti terv készítése 
során nem számoltunk.  
 
A személyi jellegű ráfordítások tervezetthez képest nagyobb összegű teljesítési adatának oka 
még az is, hogy az EFOP eszközbeszerzési pályázat, illetve az EFI-hez kapcsolódó személyi 
jellegű költségek sem szerepelnek a tervadatokban. A teljesítési adatok azonban ezeket is 
tartalmazzák.  
 
 
Az értékcsökkenési leírás:  
 
Jelentős nagyságrendű eszközbeszerzés az első negyedévben nem történt, ami növelhetné az 
elszámolt értékcsökkenés összegét. A tervezetthez képest kisebb értéket az első negyedévben 
0-ra kifutott eszközök miatti csökkenés okozza.  
 
 
Egyéb ráfordítások: 
 
Az egyéb ráfordítások mindössze a bevételek alapján kalkulált iparűzési adó összegét 
tartalmazzák.  
 
 
Pénzügyi műveletek bevételei: 
 
A pénzügyi műveletek bevételeit a korábbi évek csökkenő tendenciájának megfelelően 
alacsony összegben terveztük, amelyet a teljesítési adatok kissé meghaladnak. 
 
 
Adófizetési kötelezettség: 
 
Az adófizetési kötelezettséget az adózás előtti eredmény nagyságrendje alapján kalkuláltuk a 
negyedéves beszámolóban.  
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3., Pénzeszközök és kintlévőségek 
 
 
3.1. Pénz és hitelforgalom alakulása 
 
Bár eléggé csekély mértékben tudunk realizálni kamatbevételeket igyekszünk optimálisan 
kihasználni a lehetőségeinket. Minimális mértékben tartunk pénzt a folyószámlán, az OEP 
(NEAK) bevételt megérkezését követően azonnal lekötjük, illetve tőkegarantált pénzpiaci 
befektetési jegyekbe tesszük a felhasználásig. Ezért a március 31-ei elszámolási 
számlaegyenlegünk mindössze 1 millió forint.  
 
A rövidtávra lekötött betétállományunk március 31-én 420 millió forint, amely tartalmazza a 
március havi OEP bevételekkel szemben még ki nem fizetett (majd csak április hónapban 
realizálódó) költségeket, mint szakorvosi tevékenység ellenértéke, bérköltségek, közüzemi 
költségek…stb.) 
 
A pénzeszközállományunkat jelentősen növeli még a TÁMOP bankszámlára (a kifizetések 
biztosítása érdekében) általunk átvezetett összeg, illetve az EFOP pályázat átutalt 148 millió 
forintos előlegéből még fel nem használt összeg.  
 
 
3.2. Számlázás, beszedés, kintlévőség 
 
Társaságunk tevékenységi köréből fakadóan a szolgáltatási főtevékenységünk nem kerül 
számlázásra. Kintlévőségről így e tekintetben nem beszélhetünk.  
 
A finanszírozás jellege miatt azonban eleve kintlévőségként kell, hogy kezeljük az OEP 
finanszírozás kéthavi csúszása miatti bevételeket. Ezeket azonban nem a követelések, hanem 
az aktív időbeli elhatárolások között mutatjuk ki. A negyedéves mérlegben szereplő aktív 
időbeli elhatárolások összege teljes egészében a kéthavi bevétel elhatárolásának összegét 
tartalmazza.  
 
Egyéb bevételeink a főtevékenységhez képest elenyésző nagyságrendűek, 2 % körüliek. Az 
ezekből származó kintlévőségekről az 1.3 pontban írtunk.  
 
 
3.3. Kockázatok és bizonytalanságok a Társaság működésével kapcsolatosan 
 
A társaság működésével kapcsolatos pénzügyi kockázati tényező nem ismert.  
Szakmai szempontból viszont jelentős kockázatot hordoz az esetleges orvoshiány, - amely az 
ágazatra már hosszabb ideje jellemző – már az Egészségügyi Központot is elérte.  
 
 
3.4. A Társaság likviditása 
 
A társaság likviditási mutatói kimagaslóan jók. Likviditási probléma a kéthavi finanszírozási 
csúszás miatt sem merülhet fel a megfelelő tartalékállomány miatt.  
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4., Humánpolitika 
 
Humánerőforrás gazdálkodásunk, hasonlóan az anyaggazdálkodáshoz szigorúan 
költségtakarékos. A szükséges, de elégséges létszámmal dolgozunk, tartalékaink e tekintetben 
nincsenek.  
 
Társaságunkra a fluktuáció nem jellemző, létszámmozgás az első negyedévben nem történt.  
 
 
5., Üzemeltetés 
 
Társaságunk nem közszolgáltató. Közszolgáltatási feladatot nem látunk el.  
 
Az OEP (NEAK)-kal kötött finanszírozási szerződés és az ÁNTSZ működési engedélye 
alapján az alábbi feladataink vannak: 

- Járóbeteg szakellátás 
- Nappali és kúraszerű ellátás (amely a járóbeteg szakellátásba beépült) 
- Egynapos sebészeti ellátás 

 
Mindezeken felül a TÁMOP 6.2.1-11/3-2012-0071 számú pályázat fenntartási időszakában 

- Egészségfejlesztési Irodát működtetünk 
 
 
6., Karbantartás, beruházás 
 
Beruházásainkat tekintve jelentős nagyságrendet a már fent említett EFOP pályázat keretében 
beszerzett eszközök fognak képviselni az év során. Ezek mellett a saját beszerzéseink   
 
Nagy értékű (100 ezer forintot meghaladó) eszközbeszerzés mindössze az alábbi volt: 

- 2.273 ezer forint értékben egy megvalósíthatósági tanulmány készült a további 
fejlesztések érdekében az CT és MR elhelyezésének és finanszírozhatóságának 
témakörében.  

További 814,5 ezer forint összértékben került sor az első negyedévben kis értékű (egyedileg 
100 ezer forint alatti) eszközbeszerzésre, mint például gyerek méretű próbakeret, valamint új 
székek a szemészetre, játékok a pszichiátriára, a központi szerverhez egy operációs rendszer,  
kompresszor a karbantartási munkákhoz, és néhány tárolóbútor az egynapos sebészetre, a 
reumatológiára és a pszichiátriára.  
 
Eszközeinket folyamatosan karbantartják karbantartó szakcégekkel kötött szerződések útján, 
illetve a jogszabályban előírt időszakos felülvizsgálati kötelezettségünknek is eleget teszünk 
arra feljogosított, szakértő társaságokkal.  
 
 
7., Vagyon alakulása 
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A Bicskei egészségügyi központ vagyonának alakulását a 2. számú melléklet, a mérleg 
mutatja.  
Ezzel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy a mérleg egy statikus állapotot mutat, 
tulajdonképpen egy pillanatfelvétel a március 31-ei állapotról, amely az év végéig még 
minden irányban elmozdulhat a gazdasági események tükrében.  
 
A befektetett eszközök mérlegben kimutatott értéke a fenti eszközmozgások és az elszámolt 
értékcsökkenés egyenlegének figyelembevételével alakul ki.  
 
A forgóeszközök összértékét jelentősen befolyásolja a pénzeszközállomány.  
 
Az aktív időbeli elhatárolások mérlegben kimutatott értékére az OEP bevételek 2 hónapos 
csúszása miatt van szükség.  
 
Ezzel párhuzamosan a később számlázott szakorvosi teljesítmények ellenértéke a passzív 
elhatárolások és a szállítói (rövid lejáratú) kötelezettségek között megjelenik a mérlegben. A 
passzív elhatárolások jelentős összegéhez még az EFOP pályázat elhatárolt bevétele is 
hozzájárul.  
 
A mérlegből az is jól látható, hogy a vagyon forrásaként jelentős részben saját forrás szolgál, 
ami a saját tőkében testesül meg. A saját tőke március 31-ei értéke 479 millió forint. Ez 
tulajdonképpen a jegyzett tőke (9,5 millió forint) jelenlegi értéke.  
 
 
 
Mellékletek 
 

1. számú melléklet – Eredménykimutatás 
2. számú melléklet – Mérleg 
3. számú melléklet – 2018. évi teljesítések és OEP bevétel alakulása havi bontásban 

(járóbeteg ellátás) 
4. számú melléklet – MEP által visszaigazolt teljesítmény 2018. első negyedév 
5. számú melléklet – Visszaigazolt teljesítmény 
6. számú melléklet – 2018. évi teljesítések és OEP bevétel alakulása havi bontásban 

(egynapos sebészet) 
7. számú melléklet – Egynapos sebészeti műtéti darabszámok 2018. 
8. számú melléklet – 2018. évi teljesítmény 

 
 

 

Bicske, 2018. június 15. 

 

dr. Balogh Gyula 

      ügyvezető 
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