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Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 
készült jegyzőkönyvből 
 

Tárgy: Javaslat az Egészségház működtetési-üzemeltetési átadására a 

Kaláz Kft-nek   

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 

211/2013.(VIII.30.) Kt. határozat  
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. 
 
Felel s: Polgármester 
Határid : azonnal 

 

k.m.f. 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Molnár Éva sk. 
jegyző 

 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Barna Yvette 
  



Működtetési-üzemeltetési  

SZERZ DÉS  

amely létrejött egyrészr l 

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: 

 

El zmények: 

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 
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       Budakalász Város Önkormányzata,  

 Udvarhelyi István ügyvezet                            Rogán László polgármester  
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