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K I V O N A T 
 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. október 31-én megtartott rendkívüli zárt ülésén készült 
jegyzőkönyvből 

 
Tárgy: Javaslat döntéshozatalra az Egészségház működtetésével 

összefüggő feladatokról, valamint az orvosok feladat-ellátási 
szerződésének módosításáról  

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
274/2013.(X.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Budakalász Város Önkormányzata és a Kaláz Kft. 211/2013.(VIII.30.) Kt. 
határozat szerinti tartalommal jóváhagyott működtetési-üzemeltetési 
szerződését 2013. november 1. napjával a következők szerint módosítja: 
 
A szerződés 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

1. 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 védőnői szolgálatot 
ide nem értve havonta egy összegben esedékes átalánydíj összege nem lehet 
magasabb, mint 40.000 Ft.+ÁFA a háziorvosok és a fogorvosok tekintetében, 
míg 20.000. Ft. + ÁFA a gyermekorvosok tekintetében, amely összegek 
2015. január 1. napjától a KSH szerinti fogyasztói árindex mértékének 
megfelelően emelkednek. A fenti 40.000 Ft. + ÁFA összegű átalányár 
tartalmazza az orvosok rendelőhasználatát, a magánrendelés díját és a 
rezsiköltségeket, ide nem értve a telefon és internet díját, amelyet az orvosok 
közvetlenül viselnek. Budakalász Város Önkormányzata az általa fenntartott 
védőnői szolgálat számára rendszeresített, összesen 104,7 m2 térmértékű 
helyiségek használatáért 45.060 Ft + ÁFA/hó összegű átalánydíj 
megfizetésére kötelezett. 
 
A szerződés 5. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

2. A jelen szerződés 2013. szeptember 1. napjával lép hatályba azzal, hogy a 
Kaláz Kft. 2013. november hónaptól kezdődően viseli a létesítmény 



közüzemi díjait, eddig az időpontig a fenti költség Budakalász Város 
Önkormányzatát terheli. 

 
A szerződés 6. pontjának 3. mondata helyébe az alábbi mondat kerül:  
Amennyiben a használat-arányos befizetések és a bérleti díj bevételek a 
létesítmény üzemeltetésére, karbantartására, kezelésére nem elegendőek, az 
üzemeltetésbe adó a többletköltséget utólag az üzemeltető tételes elszámolása 
alapján támogatásként megtéríti.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a gazdasági társaság 
ügyvezetőjét a szerződés aláírására. A Képviselő-testület a Kaláz Kft. 
tulajdonosaként eljárva a Kaláz Kft. és a háziorvosok, gyermekorvosok és 
fogorvosok közötti szerződéstervezetét a megismert tartalommal jóváhagyja.  

 
Felel s: Polgármester, Kaláz Kft. ügyvezetője 
Határid : azonnal  

 

k.m.f. 

 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Molnár Éva sk. 
jegyző 

 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Barna Yvette 
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