
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Tabon, 2018. május 31-én 14:00 órakor a „Koppány-Völgye KEK” 

Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 56., cg. 14-09-308472) Tab, Kossuth 

Lajos utca 49. szám alatt megtartott taggyűléséről. 

Helyszín: Tab Város Önkormányzatának Tanácskozó terme. 

Jelen vannak: a társaság tagjai: 

 TAG KÉPVISELI SZAVAZAT 

 

1. Tab Város Önkormányzata Schmidt Jenő 

 

10 

2. Andocs Község Önkormányzata Törőcsik 

Ferencné 

3 

3. Bábonymegyer Község 

Önkormányzata 

   

Kiss Sándorné 2 

4.  Lulla Község Önkormányzata 

Sérsekszőlős Község 

Önkormányzata 

Torvaj Község Önkormányzata 

Léner Péter 1 

5. Nágocs Község Önkormányzata 

Zics Község Polgármestere 

Kiss Szilveszter 2 

    

 Összes szavazat:  18 

 

Továbbá: Dr. Szabó János ügyvezető igazgató; elnök, Egyed Judit gazdasági 
igazgató, Vitézné Ócsag Katalin jegyzőkönyvvezető, Miavecz Sándor 
könyvvizsgáló.  

 
Dr. Szabó János: Tisztelettel köszöntök mindenkit a „Koppány- Völgye KEK” 

Nonprofit Kft. taggyűlésén. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes, a 

31 szavazatból 18-at képviselnek.  



Javaslom jegyzőkönyvvezetőnek Vitézné Ócsag Katalint, jegyzőkönyv 

hitelesítőnek pedig Bábonymegyer, illetve Torvaj Község Polgármesterét, Kiss 

Sándornét, és Léner Pétert. Kérem, szavazzanak.  

A taggyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül 18 igen szavazattal a 

következő határozatot hozta:  

1/2018 (V. 31.) számú taggyűlési határozat: 

A taggyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Vitézné Ócsag Katalint, jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Kiss Sándornét, és Léner Pétert választotta. 

 

Dr. Szabó János: A napirendre vonatkozó javaslatot a taggyűlés egyhangúan 

elfogadta, miszerint a meghívókban szereplő napirendek sorrendje változzon 

az alábbiak szerint: 

1. „Koppány-Völgye KEK” egyszerűsített éves beszámolója, kiegészítve a 

könyvvizsgálói beszámolóval 

2. 2018. évi üzleti terv 

3. egyebek 

Kérdezem, hogy van-e esetleg más napirendi pontra javaslat? Ha nincs, akkor 

kérem, szavazzanak. Elfogadják a napirendet? 

 
A taggyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül 18 igen szavazattal a 

következő határozatott hozta 

2/2018 (V. 31.) számú taggyűlési határozat: 

A napirendre tett javaslatot a taggyűlés egyhangúan elfogadta. 

 

„Koppány- Völgye KEK” Nonprofit Kft. 2017 évi mérlegbeszámoló 
 
Dr. Szabó János: A Koppány-Völgye KEK életébe a 2017-es év lényegében egy 
teljes üzemelési év volt, ami azt jelenti, hogy az engedélyezett kapacitásokat 
maximálisan elértük. Kiegészültünk szakrendelésekkel: - részben kardiológiai 
szakrendelés, - endokrinológia- diabetológia, mindezt úgy, hogy nem adtak 
plusz órát, hanem a meglevőket kellett átcsoportosítani. Szakorvosi 
ellátottságunk teljes mértékben betöltött volt. Az év során 2 személycsere 
történt az intézményben, szolgáltatásszüneteltetés nélkül. Kisebb problémák 
akadtak, az egyik az EFI utófinanszírozása, mely általában november-
decemberben érkezik meg, viszont január hónaptól működnek egész éven át, 
ezért itt kisebb anyagi átcsoportosítást voltunk kénytelenek alkalmazni. A 
másik a központi egészségügyi bérrendezés, ami a kiadásainkat emelte meg 
elsősorban, mert a központi támogatások nem ebben az arányban következtek 



be. Az elérhető pontszámainkat 8M-ról levették 6M-ra. Ennek ellenére 
nincsenek likviditási gondok. Hozzánk tartozik az ügyelet, melynek a 
tárgyévben szintén komoly kiadásai voltak. 2017-es évhez hozzátartozik egy 
megnyert eszközpályázat is, mely részben amortizáció utánpótlás is lenne (pl. 
ultrahang gépek, egyéb orvosi eszközök), részben fejlesztés is, hiszen egy 
mammográfiás készülékről is beszélünk, amit szintén befogadtak.  
Lényegében az alapszámokat hallották. 
Megkérem Miavecz Sándor könyvvizsgáló urat, hogy tartsa meg a 2017. évi 
gazdálkodásról a mérlegbeszámolót. 
 
Miavecz Sándor:Tisztelt taggyűlés, ismertetném a könyvvizsgálói jelentést, és 
néhány szót szólnék az elmúlt évi gazdálkodásról. A társaság 
könyvvizsgálójaként elvégeztem a 2017. évi beszámoló könyvvizsgálatát, 
miután a társaságra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően 
elkészítette beszámolóját. A beszámolóban ugyan 27 977 000 Ft veszteség van 
kimutatva, de ennek a fő okozója az EFI utólagos támogatása, ami 25 200 000 
Ft. Ez az összeg a beszámoló időpontjáig nem került jóváhagyásra, tehát a 
tényleges vesztesség 2-3M Ft között áll. Az árbevétel 10M Ft-tal növekedett, ez 
az összeg is nagyságrendileg azonos volt az előző időszakhoz.  
Minősítettem, hogy a beszámoló megbízható és valós képet ad a társaság 2017. 
december 31-én fennálló anyagi, pénzügyi helyzetéről, illetve a jövőbeni 
helyzetéről a számviteli törvény és az erre vonatkozó rendelkezések 
viszonylatában. A könyvvizsgálói jelentés további része a jelentés 
elkészítésének a módjával, a vezetés és a könyvvizsgáló feladatkörével, 
felelősségével kapcsolatos információk vannak, ezek standardok alapján 
vannak, ezért ezeket nem ismertetném, illetve a könyvvizsgálói jelentés végén 
van a könyvvizsgálói nyilatkozat, hogy tájékoztatta a gazdaság vezetését a 
könyvvizsgálat folyamatáról, eredményéről, megállapításairól, és ennek 
alapján került a könyvvizsgálói jelentés kiadásra. Köszönöm szépen, a főbb 
számokról ennyit, és akkor az igazgató úrnak visszaadnám a szót.   
 
Dr. Szabó János: Volna-e valamilyen kérdés a beszámolóval kapcsolatban?  
Kiss Szilveszter: csak annyit kérdeznék, hogy az EFI-t miből tudja 
megelőlegezni a KEK? 
Dr. Szabó János: pályázati pénzekből tudjuk ezt megvalósítani, és ezzel az 
összeggel már számolunk az üzleti terv elkészítésénél is. 
Schmidt Jenő: kérdés Miavecz Sándorhoz az aktív időbeli elhatárolás 
összegéről, mely 30M Ft.  A NEAK finanszírozás miatt két hónap csúszással 
kell számolni, erről tájékoztat a könyvvizsgáló. A jegyzett tőke meghaladja a 
saját tőkét. Schmidt Jenő nem ért egyet az EFI támogatásának menetével, 
aggasztja a jövő, kéri, hogy az idei évben se haladja meg a 25M Ft-ot az EFI 
működtetése.   
Volna-e még valamilyen kérdés a beszámolóval kapcsolatban?  
Amennyiben nincs kérdés, a taggyűlés elfogadja-e a Kft. éves beszámolóját?  
 
A taggyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül 18 igen szavazattal a 

következő határozatott hozta: 

3/2018 (V. 31.) számú taggyűlési határozat: 



 
A „Koppány-Völgye KEK” Nonprofit Kft. taggyűlése megtárgyalta a „Koppány-
Völgye KEK” Nonprofit Kft.2017. évi mérleg beszámolóját, független 
könyvvizsgálói jelentését, közhasznúsági mellékletét és kiegészítő mellékletét 
a megtárgyalás utána elfogadja a Kft a számviteli törvény szerinti 
egyszerűsített éves beszámolóját,712.177eFt mérlegfőösszeggel, 53.759eFt 
saját tőkével és -27.977eFt adózott eredménnyel, melyet eredménytartalékba 
helyez. 
 

Dr. Szabó János: Javaslom, térjünk át a KEK 2018-as évi üzleti tervére. 2018-
as évben előreláthatólag bérrendezésre is sor kerülhet az állam részéről, ezt 
úgy valósítja meg, hogy először egy fix összeget küld, majd ezt átalakítja 
teljesítménypontokká. Kérdés hogy-e két dolog tud-e egyensúlyban maradni, 
mekkora rizikót tartalmaz. Pályázati beruházásaink nagy részének 
megvalósulását várjuk, reményeink szerint ez plusz költséget nem fog okozni. 
Az EFI-től megvonták az egészségügyi szűrések végrehajtását, tehát nem 
passzív magatartás miatt nincsenek jelen az adott közösségi rendezvényeken. 
A III. körzetben Dr. Szabó László Pál immár nem helyettesítő orvosként 
tevékenykedik, hanem elfogadta a véglegesítést, illetve a házi gyermekorvosi 
körzet kérdése is megoldódott Dr. Kiss Mariann személyében. Az ügyeleti 
ellátás bérköltségeiről Dr. Szabó János elmondta, hogy az új alapbérek miatt 
nőhet a túlmunka óradíja is, de ebben is igyekeznek önmérsékletet tanúsítani.  
Volna-e esetleg egyéb kérdés, hozzászólás? 
 
Schmidt Jenő: hozzászólása, ill. kérdése: EFI-t meddig kell működtetni? 
2020-ig biztosan, hiszen öt évre köteleztük el magunkat- Dr. Szabó János 
Amennyiben megszűnik az EFI finanszírozása, úgy el kell gondolkodni a jövőn, 
mármint ami a működtetésüket érinti.  
Schmidt Jenő hozzászólása: A járóbeteg rész viszonylagosan rendben van. Két 
probléma van jelenleg, az egyik a labor költség tényleges megosztásának 
rendezése, illetve az ügyelet jelenlegi működése. Javaslom, hogy későbbi 
időpontban kezdődjön az ügyeleti ellátás, nem délután egytől, hanem este hat 
órától. Probléma még, hogy kevés az ügyeletet ellátó orvos, és ezért az ügyeleti 
óradíjak az egekbe szöktek, ma már keresleti piac van ezen a területen. A kiút 
még kérdéses, ezt az egy évet még megvárjuk, de a kérésem, hogy októberben 
tartsunk egy újabb taggyűlést, ahol már látjuk a szeptemberi számokat is. 
Különben javaslom elfogadásra az üzleti tervet. 
Dr. Szabó János: Az EFI-vel kapcsolatban sajnos nem látunk tisztán, ennek 
ellenére az állam újabb és újabb EFI-ket hoz létre. Az ügyelet tárgyában csak 
annyit szeretnék elmondani, hogy a finanszírozása igazán nem változott a 
béremelésekkel kapcsolatosan, önkormányzati hozzájárulások nélkül a 
működtetése lehetetlen.  
 
Volna-e esetleg egyéb kérdés, hozzászólás? 
Amennyiben nincs kérdés, a taggyűlés elfogadja-e a Kft. üzleti tervét?  
 
A taggyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül 18 igen szavazattal a 

következő határozatot hozta: 



4/2018 (V. 31.) számú taggyűlési határozat: 

„Koppány-Völgye KEK” Nonprofit Kft. taggyűlése megtárgyalta a Kft. 2018. évi 
üzleti tervét és úgy döntött, hogy azt jóváhagyja. 
 
Dr. Szabó János: 2018 októberében hívjuk össze újra taggyűlést?  

Schmidt Jenő: Igen. 

A taggyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül 18 igen szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

5/2018 (V. 31.) számú taggyűlési határozat: 

„Koppány-Völgye KEK” Nonprofit Kft. taggyűlése a következő taggyűlését 

2018. októberében tartja. 

Miután az elnök megköszönte a jelenlevőknek a részvételt, a taggyűlést 

bezárta. 

k.m.f 

 

 

…………………………………. 

Dr. Szabó János 

taggyűlés levezető elnöke 

…………………………………. 

Egyed Judit  

gazdasági vezető 

 

…………………………………. 

Kiss Sándorné   

jegyzőkönyv hitelesítő 

…………………………………. 

                   Léner Péter 

            jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

  …………………………………. 

Vitézné Ócsag Katalin  

jegyzőkönyvvezető 

 

 

         


