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ELŐTERJESZTÉS 
 

Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok éves beszámolási kötelezettségéről 
 

2017. június 30. napján kelt üzemeltetési szerződés aláírására került sor Biatorbágy Város 
Önkormányzata és Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft között a járóbeteg - 
szakellátás működési, üzemeltetési és egyéb feladatok rendezésére szolgál. A szerződés II. 1) e) 
pontja szerint „a Megbízott feladat a tárgyévről szóló éves beszámolójának a következő év 
június 20 napjáig történő előkészítése és augusztus 31-ig a Képviselő-testület elé történő 
beterjesztése.” 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 
60/2018. (IV. 25.) határozatában döntött az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 
éves beszámolási kötelezettségéről és javaslata szerint „egységesen valamennyi önkormányzati 
tulajdonban lévő gazdasági társaság a működésről szóló éves szakmai beszámolóját a 
februárban tartandó bizottsági ülésre, a pénzügyi-számviteli éves beszámolót pedig az április 
havi bizottsági ülésre terjessze be.”  
 
Beleértve az Egészségügyi Kft éves beszámolóját is.  
 
Ezzel a javaslattal szemben Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága a 39/2018. (IV.16.) határozata szerint javasolja, hogy  
 

1) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft (továbbiakban: Egészségügyi Kft) a 2018. 
május 22-ei Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésére készítse el és nyújtsa be a 2017. évi 
tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját; 

2) a 2019. évi bizottsági munkatervbe kerüljön be az Egészségügyi Kft szakmai 
beszámolójának tárgyalása az áprilisi napirendek közé; 

3) az Egészségügyi Kft készítse el és nyújtsa be új üzleti tervét, amiben bemutatásra kerül a 
Nemzeti Alapkezelőtől 2018. február hónapban megkapott kapacitások, szakrendelések 
számadatai. 
 

A két bizottsági határozat ellentétes javaslattal bír, amikkel szemben a 2017. június 30. napján kelt 
üzemeltetési szerződés II.1) e) pontja egy harmadik időpontot tartalmaz a tárgyévre vonatkozó éves 
beszámoló elkészítésére és a beszámolóról való döntésre vonatkozóan. Mivel a Pénzügyi és 
Stratégiai Bizottság határozata az összes önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságra 
vonatkozik, ezért javaslom, hogy egységesen a PÜSB határozatban foglaltaknak megfelelően 
kerüljenek benyújtásra. 

Kérem, hogy a Képviselő-testület határozza meg és ha szükséges kezdeményezze a 2017. június 30. 
napján kelt üzemeltetési szerződés módosítását döntésének megfelelően.  

Biatorbágy, 2018. május 18. 
 
                                                                                     Tarjáni István sk.                                                          
                                                                                        polgármester                                                              

Melléklet:  
- 60/20018.(IV.25.) PÜSB határozata 
- 39/2018.(IV.16.) ESZB  
- 2017. 06.30. aláírt üzemeletetési szerződés 

 
Előkészítésben részt vett: 
Lengyel Anita egészségügyi referens 
 



 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
…/2018. (V. 31.) határozata 

 
 

Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok éves beszámolási 
kötelezettségéről 

 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban 
lévő gazdasági társaságok éves beszámolási kötelezettségéről szóló előterjesztést 
és úgy dönt, hogy az alábbi módosítással elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot: 
 

1) 2018. évi tárgyévvel kezdődően valamennyi önkormányzati tulajdonban lévő 
gazdasági társaság a működésről szóló éves szakmai beszámolóját tárgyévet 
követő év január 31. napjáig készítse el és terjessze elő az illetékes 
szakbizottságok február havi munkaterv szerinti ülésére, a pénzügyi-számviteli 
éves beszámolót pedig az illetékes szakbizottságok április havi munkaterv 
szerinti ülésére terjessze be; 

2) felkéri a polgármestert, hogy a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó 
Nonprofit Kft-vel hatályban lévő üzemeltetési szerződés II.1) e) pontját akként 
módosítsa, hogy a 2017. évről szóló szakmai beszámolót 2018. június 15. 
napjáig készítse el és terjessze elő az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
elé; 

3) felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő 
gazdasági társaságokkal fentiek szerint a fennálló közfeladat-ellátási, 
vagyonkezelői illetve üzemeltetési szerződéseket módosítsa. 

 
 

 

 

 





Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

60/2018. (IV. 25.) határozata 
 

Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok éves beszámolási 
kötelezettségéről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság javasolja, hogy a továbbiakban 
egységesen valamennyi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság a 
működésről szóló éves szakmai beszámolóját a februárban tartandó bizottsági 
ülésre, a pénzügyi-számviteli éves beszámolót pedig az április havi bizottsági ülésre 
terjessze be. 

Sólyomvári Béla 
elnök 
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