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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

Tárgy: Javaslat az Egészségház működése, üzemeltetése átadására a Kaláz Kft-nek   

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budakalász Város Önkormányzata saját beruházásában megépített Egészségház 
működtetésére és üzemeltetésére teszünk javaslatot. A javaslat lényege hogy a 
teljes létesítmény működtetését és üzemeltetését az önkormányzat 100%-os 
tulajdonú kft-je, a Kaláz kft. vegye át. 
 
A javaslatot az alábbiak indokolják: 
Az újonnan megépített egészségház ad helyet azon orvosi tevékenységeknek, 
amelyek az önkormányzat kötelező feladatai közé tartoznak (felnőtt orvosi 
rendelés, gyermek orvosi rendelés, fog szakorvosi rendelés, továbbá védőnők). 
Mindig is cél volt, hogy az Egészségházban a diszponibilis helységek hasznosításra 
kerüljenek, olyan tevékenységekre kerüljenek bérbeadásra, amelyek kapcsolhatók 
az intézmény fő profiljához.  
Bár egészségház működtetésben még sem az önkormányzat, sem a Kaláz Kft. 
gyakorlatot nem szerzett, de eddig is működtettük különböző helyeken a 
rendelőket és biztosítottuk, hogy a feladatellátás zavartalanul megtörténjen. 
Ezen tapasztalatok összegzéseként nélkülözhetetlen, hogy a létesítmény 
üzemeltetését egy gazdálkodó szervezet végezze. A működtetés naprakészsége 
azonnali döntést és intézkedést, folyamatos kapcsolattartást igényel. Amennyiben a 
hivatalon belül maradna a működtetés, az üzemeltetés ellátása a hivatali működési 
jellegéből és az azt szabályozó jogszabályok miatt sokkal nehézkesebbé válna.  
Célunk, hogy olyan zökkenőmentes működtetést, üzemeltetést biztosítsunk, amely 
teljes megelégedésére szolgálna, ezen szolgáltatásokat igénybevevő lakosságnak. 
Bárminemű üzemeltetési fennakadás a lakossági oldalról is észlelhető lenne. A 
gazdasági társaságunk, mint üzemeltető kellő rugalmassággal tudna reagálni a napi 
folyamatokra (olyan egyszerű dolgokra gondoljunk, mint berendezés 
meghibásodás, csere, javítás).  

 
Az egy kézbe adást erősíti az is, hogy a létesítmény tisztántartása, karbantartása 
egy gondnok bevonásával történik, a gondnok folyamatosan jelen van a 
létesítményben, azonnal észleli a problémákat és intézkedést kezdeményez, illetve 
megoldja azt. A gondnok tartja a kapcsolatot a helyiségek használóival és 
továbbítja az észrevételeket, igényeket.  
 
A létesítmény működtetésének gazdasági alapjait magának az épületnek kell 
kitermelnie. Ennek értelmében meghatározzuk, hogy az egyes szereplők egész 
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pontosan mennyi négyzetmétert használnak az épületben, ebből egy használati 
hányadost állapítunk meg százalékban kifejezve, és a keletkező közüzemi 
számlákat konstans módon ezen százalékarány mértékében osztjuk fel a 
létesítmény használói között. Ez a közüzemi díjak felosztási módszertana.  
A létesítményben szolgáltatást nyújtók (orvosok, egyéb bérlők) ugyanakkor havi 
szinten átalánydíjat is fizetnek, amely magáért az épület használatáért fizetendő. 
Az így befolyó összegből fizethető a létesítmény karbantartásának, tisztán 
tartásának költsége, valamint azok a díjak, amelyek a berendezések üzemben 
tartásához nélkülözhetetlen szakmai szolgáltató partnerekkel kötött szerződésekben 
az ellenértéket jelentik (lift karbantartása, eszközök pótlása).  
További bevételt jelentenek a bérelhető helyiségek hasznosításából befolyó 
bevételek, amelyek egyrészt a felmerülő többletköltségeket fedezik, másrészt az 
épület későbbi nagyjavításai fedezetét jelentik majd. 
 
Célszerűségi, hatékonysági szempontok szerint azt szeretnénk elérni, hogy a teljes 
önkormányzati tulajdonban és kontroll alatt álló gazdasági társaság foglalkozzon 
az épület üzemeltetésének minden részletkérdésével. Ennek kiemelt részét jelenti 
az áfás számlázás: amikor a közüzemi díjakat a szolgáltató kibocsátja, ezeket 
azonnal fel kell osztani százalékarányosan. A bérlők esetleges fluktuációja esetén a 
Kaláz Kft. egyszerűbb mechanizmusokkal, így rövidebb idő alatt tud új bérlőt 
bevonni, csökkentve ezzel a kiesett bérlő miatti bevételcsökkenést. Az ún. 
üzemeltetési nyereség céltartalékba helyezése is egyszerűbben megvalósulhat a 
mostanra a korábbinál jóval letisztultabb profillal rendelkező gazdasági társaság 
kapcsán.    
Természetesen azokat a költségeket, amelyek kapcsán az Önkormányzat az 
alapfeladat felelőse, az Önkormányzat fizeti ki. 
 
Az előterjesztéshez csatoljuk a Szentendrei Egészségügyi Intézet (SZEI) vezetője 
levelét, ebben jelzéssel él, hogy heti 6-6 órában reumatológiai és pszichiátriai 
szakrendelést tud biztosítani, amennyiben ehhez az Önkormányzat helyet ad az 
Egészségházban. Ezt javasoljuk támogatni.  
 
Összegezve javasoljuk tehát, hogy az Önkormányzat:  

- kössön szerződést az új Egészségház működtetésére- üzemeltetésére a Kaláz 
Kft.-vel határozatlan időre, 

- hatalmazza fel a gazdasági társaságot arra, hogy az Egészségház közüzemi 
költségeit a területhasználat arányában a szolgáltatást nyújtókra ráterhelje, 
valamint a szükséges egyéb költségek megtérítése érdekében átalánydíjat 
alkalmazzon,  

- a kiírt, és a közelmúltban már elbírált, a bérelhető helyiségekre vonatkozó 
pályázatok nyomán megkötött szerződéseket alanyváltással a Kaláz Kft-nek 
adja át, 

- fogadja el a SZEI kezdeményezését, és ingyenesen biztosítson lehetőséget 
heti 6-6 órában reumatológiai és pszichiátriai szakrendelésre az 



 4

Egészségházban. Továbbá a működéshez szükséges minimális 
kellékjegyzéket (ezen kellékek beszerzése az önkormányzat költségvetését 
terheli).  

 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Képviselő-testület 
elé.  
 

1. Határozati javaslat: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az új Egészségház 
működtetésére és üzemeltetésre határozatlan időre a jelen határozat mellékletét 
képező működtetési-üzemeltetési szerződést köt - 2013. szeptember 1. napjától - az 
önkormányzat tulajdonában lévő Kaláz Ipari és Kereskedelmi Kft.-vel (képv: dr. 
Udvarhelyi István ügyvezető, 2011 Budakalász, Szentendrei út 24.)  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. Határozati javaslat: 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a tulajdonát 
képező Egészségházban heti 6-6 órában reumatológiai és pszichiátriai szakrendelés 
működjön.  A szolgáltatás ellátásához szükséges orvosi szakszemélyzet költségeit 
a Szentendrei Egészségügyi Intézet biztosítja. 
A Képviselő-testület ezen szakrendelések technikai szükségleteire maximum bruttó 
450 e Ft összeget biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének  
13. melléklet 3. sorának  200 e Ft,  a 4. sorának 50 e Ft, és a 15. sorának 200 e Ft  
terhére. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
2013. augusztus 29. 

 

Rogán László 

polgármester 
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Működtetési-üzemeltetési  

SZERZŐDÉS  

amely létrejött egyrészről 

Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1., képv: Rogán László polgármester), 

mint üzemeltetésbe adó, valamint 

a Kaláz Ipari, Kereskedelmi Szolgáltató Kft., (2011 Budakalász, Szentendrei út 24., cg: 13-09-063522, 

képv. Dr. Udvarhelyi István ügyvezető), mint üzemeltető között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények: 

Az üzemeltetésbe adó kizárólagos tulajdonát képezi a Budakalász belterület 595 hrsz alatt felvett, kivett 

orvosi rendelő művelési ágban nyilvántartott, 2014 m2 területű létesítmény (Egészségház), amely 

ténylegesen 2011 Budakalász, Klisovác utca 6-9. sz alatt található. 

Az ingatlan tulajdonosa, Budakalász Város Önkormányzata 2012-2013-ban megépítette a létesítményt, és 

annak érdekében, hogy az Egészségház megfelelő hatékonysággal működjön, a jelen szerződéssel 

üzemeltetésre átadja az önkormányzat tulajdonában lévő Kaláz Kft.-nek. 

2. A szerződés határozatlan időre jön létre azzal, hogy az üzemeltetésbe adó egyoldalú nyilatkozatával 

indoklás nélkül, azonnali hatállyal megszüntethető. 

3. Az üzemeltető különösen az alábbiakban tételesen felsorolt szolgáltatásokat biztosítja, amelyeket az 

Ingatlant használók mindegyike  - így a Tulajdonos is -  kötelesek igénybe venni: 

 
I. gondnoki szolgálat működtetése, 
II. biztonsági rendszer üzemeltetése 
III. szemétszállítás, szelektív hulladékgyűjtés, 
IV. a létesítményt kiszolgáló utak, járdák, csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, 

karbantartása, 
V. zöldterületek gondozása, parkfenntartás 
VI.  az épület állagának megóvását célzó beavatkozások foganatosítása 
VII.  az épület használói, az abban szolgáltatást nyújtók felé teljes körű számlázási feladatok 

ellátása 
 

4. Az üzemeltetésbe adó tudomásul veszi, hogy a létesítmény területén szolgáltatást nyújtók által 

kötelezően igénybe veendő szolgáltatások körét és az egyes szolgáltatások műszaki tartalmát, illetve a 

szolgáltatások igénybevételéért fizetendő közüzemi költség összegét a használat arányában, 

négyzetméterre vetítve, százalékban kifejezve, valamint az épületben működtetett üzemeltetői egyéb 

szolgáltatásokra vonatkozó átalánydíj összegét az üzemeltető határozza meg. Az üzemeltető a 

létesítményt használók felé folyamatosan számláz, ami azt jelenti, hogy a közüzemi költségeket a számla 

beérkezését követő 3 munkanapon belül arányosan felosztja és továbbhárítja, az átalánydíjat pedig 
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havonta egy alkalommal számlázza ki.  

5. Az üzemeltetésbe adó jelen Megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, illetve megbízza, 

meghatalmazza az üzemeltetőt, hogy  

 
- az üzemeltető az általa üzemeltetett létesítmény és az általa nyújtott szolgáltatások 

tárgyában harmadik személyek, hatóságok, stb. előtt eljárjon, 

 

- a jelen Megállapodásban részletezett szolgáltatásokat a létesítményben szolgáltatást 

nyújtók és a létesítményt használók érdekében egyrészt saját maga biztosítsa, másrészt 

a szolgáltatóktól a szolgáltatást megrendelje, s a teljesítést fogadja, az ellenértékét 

kiegyenlítse, a szerződéses kötelezettségeket teljesítse a jelen üzemeltetési 

megállapodás szerint.  

6. Az üzemeltető ezen tevékenysége során a nonprofit működés elveit követi. A Tulajdonos tudomásul 

veszi, hogy a közös költségek és az állandó egyéb költségek előlegezésére és viselésére az Üzemeltető 

nem képes és nem köteles. Amennyiben a használat-arányos befizetések a létesítmény üzemeltetésére, 

karbantartására, kezelésére nem elegendőek, az Üzemeltető jogosult a többletköltséget az üzemeltetésbe 

adó felé érvényesíteni, vagy a szolgáltatásokat korlátozni, felfüggeszteni. Az esetleges üzemeltetési 

nyereséget az üzemeltető a létesítmény amortizációs alapjaként céltartalék formájában kezeli. 

7. Az üzemeltető köteles az üzemeltetésbe adó által engedélyezett szakrendelésnek helyet biztosítani 

azzal, hogy ennek költségeit az üzemeltetésbe adó viseli. A felek rögzítik, hogy az üzemeltetésbe adó által 

kiírt és elbírált, az Egészségházban kialakított bérelhető helyiségek bérletére kiírt pályázatok 

eredményeképpen megkötött bérleti szerződések változatlan tartalommal, alanyváltás révén a Kaláz Kft 

jogosult nevére átkerülnek. 

5. A jelen szerződés 2013. szeptember 1. napjával lép hatályba.   

6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. A felek a 

szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás után jóváhagyólag írják alá. 

 

Budakalász, 2013. augusztus 30. 

 

-------------------------------------       ----------------------------------------- 

 KALÁZ Kft., eladó            Budakalász Város Önkormányzata, vevő 

 Udvarhelyi István ügyvezető                           Rogán László polgármester  

 


