
Előterjesztés 
 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. szakmai tervének 
jóváhagyása 

 
1. előterjesztés száma: 20/2020. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: -  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: szakmai terv 

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

- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a   
továbbiakban: Ebtv.) 
- 359/2019. (XII.23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország Kormánya úgy rendelkezett, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló Ebtv. alapján adatot szolgáltató állami, önkormányzati és egyházi tulajdonban álló 
egészségügyi szolgáltatók 2019. év december 31. napján fennállt lejárt tartozásállománya 
rendezése központosított adósságrendezési eljárás útján történik. 
 
A 2019. december 24-én hatályba lépett Korm. rendelet alapján az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központnak a fenntartók adatszolgáltatása alapján meg kell határoznia az adósságrendezési 
eljárás alá tartozó tartozásállományt. 
 
Amennyiben az egészségügyi szolgáltatónak 2019. december 31. napján nem állt fenn lejárt 
tartozásállománya, arról adósságmentességi nyilatkozatot kell elkészíteni. A Bicskei 
Egészségügyi Szolgáltatónak lejárt tartozásállománya nincs, erről a nyilatkozat beküldésre 
került határidőben. 
 
A Korm. rendelet értelmében a 2019. október 1-jén járóbeteg-szakellátásra hatályos 
finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatót a 2018. november - 2019. 
július közötti időszakban a 28. § (1a) bekezdés a) pontjában meghatározott degresszió alapján 
csökkentett alapdíjjal elszámolt teljesítményei, valamint az el nem számolható tényleges 
többletteljesítménye alapján 2019 decemberében egyszeri díjazás illeti meg. 
 
Amennyiben egy szolgáltató nem rendelkezik lejárt tartozásállománnyal, a fenti díjazás 
felhasználásához szakmai tervet kell készíteniük és be kell nyújtaniuk a fenntartóhoz 
(tulajdonoshoz) jóváhagyásra. 
 
Tekintettel arra, hogy a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. lejárt 
tartozásállománnyal nem rendelkezik, Dr. Balogh Gyula a Bicskei Egészségügyi Központ 
ügyvezetője benyújtotta a szakmai tervét a képviselő-testület felé jóváhagyásra. 
 
 



Kérem az előterjesztés megvitatását és a benyújtott szakmai terv jóváhagyását. 
 
Bicske, 2020. január 17. 
  
 
  Tisztelettel: 
 
 Bálint Istvánné 
  polgármester 
 
 
1. melléklet a 20/2020. előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. szakmai tervének 
jóváhagyása 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 
Nonprofit Kft. által a 359/2019. (XII.23.) Korm. rendelet alapján megkapott  
15.690.900,- Ft egyszeri díjazás felhasználásának szakmai tervét jóváhagyja. 
 
 
Határidő: 2020. január 29. 
Felelős:  polgármester 
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