
  

2. 
 Elıterjesztés  

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2013. szeptember 12-i ülésére 
 
 
 
 
Tárgy:   Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Bt. kérelme 

 
 
 
 
               
Az elıterjesztést készítette:    Rostásné Rapcsák Renáta  
       intézményi referens 
 
        

 
     

 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:                Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
   Pénzügyi-, Területfejlesztési-, és  
   Közbeszerzési Bizottság 
 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:                 Muhariné Mayer Piroska 
                                                                                    aljegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          dr. Balogh László sk. 
                          jegyzı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 

Elıterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-i ülésére 
 
 
Tárgy: Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Bt. kérelme 

 
Iktatószám: I/5780/7/2013. 
 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága, valamint a Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2013. június 25-i ülésén tárgyalta a Jankahidy 
Egészségügyi Szolgáltató Bt. kérelmét, amelyben az alábbi határozatokat hozta: 
 
 54/2013. (VI. 25.) ÖIB hat. 
Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Bt kérelme 
 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
  a Képviselı-testületnek, hogy dr. Jankahidy Andrea is – amennyiben  

elfogadja – térjen át „Az egészségház épületében az egészségügyi 
  alapellátásban dolgozó orvosok fenntartási költségtérítése” számítási 
  mód szerint történı rezsidíj fizetésre, s az általa felszereltetett mérıóra 
  vásárlási értéke kerüljön beszámításra a fizetendı rezsidíjba, amennyiben  

azt számlával tudja igazolni.  
Javasolja a bizottság továbbá, hogy ezen anyag kerüljön ismét a bizott- 

  sági ülés elé tárgyalás céljából. 
  Határid ı: 2013. június 27. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
50/2013. (VI. 25.) PTK hat. 
Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Bt kérelme 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek, hogy dr. Jankahidy Andrea is – 
  amennyiben elfogadja – térjen át „Az egészségház épületében az egész- 
  ségügyi alapellátásban dolgozó orvosok fenntartási költségtérítése” szá- 
  mítási mód szerint történı rezsidíj fizetésre, s az általa felszereltetett 
  mérıóra vásárlási értéke kerüljön beszámításra a fizetendı rezsidíjba, 
  amennyiben azt számlával tudja igazolni. 
  Javasolja a bizottság továbbá, hogy ezen anyag kerüljön ismét a bizott- 
  sági ülés elé tárgyalás céljából. 
  Határid ı: 2013. június 27. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Az együttes bizottsági ülésen felmerült az alábbi alternatíva is: 

A Jankahidy Bt. és Lajosmizse Város Önkormányzata között 2012. július 30. napján 
megkötött Egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés módosításra kerül 2012. július 30. 
napjára visszamenıleg. A módosítás tartalma az lenne, hogy a szerzıdés mellékletébe a 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésén 
elfogadott számítási mód kerülne elfogadásra.  
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Ezen módosítást és az újraszámítást követıen a keletkezett „túlfizetés” rendezésére kerül.  
 
A Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében megjelent dr. Jankahidy Andrea és 
képviselıje Dr. Zsámboki Béla úgy nyilatkozott, hogy megfontolják a bizottságok által 
megfogalmazott alternatívákat.  
A Képviselı-testület 2013. június 27-én tartott ülésén  - a Jankahidy Bt. kérésére - a napirendi pontok 
közül levételre került fenti tárgyú elıterjesztés tárgyalása. 
A számlák benyújtásra kerültek a Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Bt. részérıl, amelyek jelen 
elıterjesztés 3. sz. mellékletét képezik. 
 
A számlák benyújtását követıen 2013. július 11. napján kelt levelében Dr. Zsámboki Béla ügyvéd 
azzal keresett meg, hogy az inproduktív terület vonatkozásában a megállapodásban lefektetett 
számítási elvek módosítását tartja szükségesnek. (A megkeresés teljes terjedelemben az elıterjesztés 4. 
melléklete) 
 
Válaszlevelemben tájékoztattam az Ügyvéd Urat, hogy az általa megadott alapterület nem helyes, 
ezáltal a levelében tett javaslat számítás alapvételéül nem szolgálhat. Az Önkormányzat által  
elfogadott – és a Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Bt. által aláírt szerzıdés szerint – bruttó 1532,65 
m2-rel számolunk, ettıl eltérni nem tudunk, és javasoltam megfontolásra az együttes bizottsági ülésen 
elfogadott és megfogalmazott alternatívákat. (Levelem teljes terjedelemben az elıterjesztés 5. 
melléklete) 
 
Dr. Zsámboki Béla ügyvéd úr válaszlevelet fogalmazott meg, amelyben tájékoztat, hogy a doktornı az 
általa használt rendelı közmőfogyasztását regisztráló almérık szerinti díjat, valamint az egészségház 
inproduktív területébıl 16,86 m2 területre esı rezsi (gáz, villany, víz) költséget hajlandó megfizetni, 
és ekként kéri a vonatkozó számlák kiállítását. (E levél teljes terjedelemben az elıterjesztés 6. 
melléklete)   
 
Az elızmények: A Képviselı-testület 2012. április 26-i ülésén tárgyalta az Egészségház épületében az 
egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosok fenntartási költségtérítésére vonatkozó elıterjesztést.  
Az akkor elfogadott és az alapellátást végzı orvosokkal a szerint megkötött szerzıdést egyedül dr. 
Jandkahidy Andrea nem fogadta el. Indoka az volt, hogy 2005. március 1. napjától saját költségén 
felszereltetett, az energiafogyasztás mérésére alkalmas almérıket (vízóra, villanyóra, hımennyiség 
mérı), és ezek szerint kívánja a továbbiakban is a rezsi költségét megfizetni, nem pedig az 
önkormányzat által - az összrezsiköltségbıl saját területtel arányosan visszaszámított – fizetési 
metodika szerint.  
Az új számítási metodika szerinti számlázást elfogadó alapellátásban dolgozó orvosok az alábbiak 
szerint fizetnek: 

1.) A ténylegesen használt terület (rendelı, öltözı, nıvér állás tekintetében) a gázenergia, a 
villamos energia, a víz- és csatornadíj vonatkozásában a számlázás a tárgyévet megelızı év 
tényadatai alapján 12 havi egyenlı részletben.  Az elszámolás a tárgyévet követı év március 
31. napjáig valósul meg a tényleges adatok alapján. Ez az egyes rendelık tekintetében 
kizárja az almérık által mutatott fogyasztás szerinti díj megállapítását. 

2.) A közös használatú helyiségek esetében minden egészségügyi szolgáltató egységesen 10 m2 
után fizet fenntartási költségtérítést ugyancsak a tárgyévet megelızı év tényadatai alapján 12 
havi egyenlı részletben. Az elszámolás a tárgyévet követı év március 31. napjáig történik 
meg a tényleges adatok alapján. Itt a gázenergia, a villamos energia, a víz- és csatornadíj 
költségein kívül a takarítással összefüggı költségek is kiszámlázásra kerülnek. (Korábban a 
rendelı területe volt az alapja a közös használatú helyiségek után fizetendı költségtérítésnek 
is.) A fizetendı összeg minden évben a tárgyévre várható növekedés összegével emelésre 
kerül. 
Fentiek alapján, tekintettel arra, hogy a Jankahidy Bt. almérı alapján fizeti meg a 
rezsiköltségét, saját használatú 35,87 m2 terület után kerül kiszámlázásra jelenleg a közös 
használatú helyiségek után fizetendı fenntartási költsége.  

Amennyiben valamely szolgáltatás területén a fogyasztás területén jelentıs eltérés mutatkozik, 
úgy lehetıség van korrekció alkalmazására. 
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Az Önkormányzat Intézményeinek Gazdasági Szervezete adatai alapján 2012. évben az Intézménynél 
- a gázfogyasztás díja      11.567.149.- Ft, 
- villamos energia fogyasztás díja               1.559.684.- Ft, 
- víz- és csatornadíj        1.302.292.- Ft  
   összesen:                14.429.125.- Ft+infláció(5,7%) 
 15.251.585.- Ft 
 
A takarítással összefüggı személyi és dologi kiadások:   Bér:  5.560.036.-Ft.+3,7% emelkedés 
         5.765.757.- 
       Dologi:   835.409.- 
           6.601.166.- 
  
Fentiek alapján kerül kiszámlázásra az alapellátást végzı orvosok 2013. évi fenntartási költség 
hozzájárulása. 
Amennyiben a Jankahidy Bt. a Képviselı-testület által jóváhagyott számlázási elvet választaná a 
hozzájárulásának havi költsége a következık szerint alakulna: 
 

- A ténylegesen igénybevett terület után fizetendı fenntartási költségtérítés: 
15.251.585.- Ft / 1532,65 (teljes alapterület m2) / 12 hó = 829.-Ft/m2/hó 
829- Ft/m2/hó X 35,87 m2 = 29.736.- Ft/hó 
 
- Közös használatú helyiségek esetében fizetendı fenntartási költségtérítés (a 

takarítással kapcsolatos költségeket is figyelembe véve):  
15.251.585.- Ft + 6.601.166.- Ft / 1532,65 (teljes alapterület m2) / 12 hó = 1.188- 
Ft/m2/hó 
1.188.- Ft/m2/hó X 10 m2 = 11.880.-Ft/hó. 
 
Mindösszesen 41.616.-Ft/hó fenntartási költségtérítést kellene fizetnie.   

 
Az elszámolás a tárgyévet követı év március 31. napjáig történne, a tárgyév tényadatai alapján. 
 
Az IGSZ és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal által megküldött számlázási adatok alapján 
jelenleg a Jankahidy Bt. az elıterjesztés 2. melléklete szerinti hozzájárulásokat fizette havonta. 
 
Ez hozzávetılegesen havonta 20.829.- Ft összeggel jelent több kiadást – a többi orvos által fizetetthez 
képest. 
 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 
 
 

I. Határozat-tervezet 
 

……./2013.(……) ÖH 
Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Bt. kérelme 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete javasolja a Jankahidy Bt. 
képviselıjének dr. Jankahidy Andreának a szerzıdés módosítását olyan formában, amely a 
képviselı-testület 2012. április 26-án elfogadott „Az egészségház épületében az egészségügyi 
alapellátásban dolgozó orvosok fenntartási költségtérítése” számítási mód szerint történjen. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
határozat 1. pontjában foglalt szerzıdés módosítására és aláírására amennyiben a Jakahidy Bt. 
képviselıje elfogadja az önkormányzat javaslatát.  
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
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II. Határozat-tervezet 
 

……./2013.(……) ÖH 
Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Bt. kérelme 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Jankahidy Bt. 
képviselıjének dr. Jankahidy Andreának az elıterjesztés 6. melléklete szerinti kérelmét, mely 
szerint a Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Bt. az általa használt rendelı közmőfogyasztását 
regisztráló almérık szerinti díjat, valamint az egészségház területébıl 16,86 m² területre esı 
rezsi (gáz, villany, víz) + takarítás költséget fizet meg. 

2.  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
határozat 1. pontjában foglalt szerzıdés módosítására és aláírására amennyiben a Jakahidy Bt. 
képviselıje elfogadja az önkormányzat javaslatát.  
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 

 
 
Lajosmizse, 2013. szeptember 6. 
 
 
      Basky András sk. 
      polgármester 
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elıterjesztés 1. melléklete 
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elıterjesztés 2. melléklete 

 
Az IGSZ és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal által megküldött számlázási adatok  

2012. augusztustól 2013. júliusig 

Augusztus áram: 6.298.- 
gáz: 0.- 
víz: 0.- 

takarítási ktg: 9.451.- 
fenntartási ktg: 7.009.- 

összesen: 22.758.- 
Szeptember áram: 5.640.- 

gáz: 64.- 
víz: 652.- 

takarítási ktg: 9.451.- 
fenntartási ktg: 15.595.- 

összesen: 31.402.- 
Október áram: 6.674.- 

gáz: 795.- 
víz: 0.- 

takarítási ktg: 9.451.- 
fenntartási ktg: 20.951.- 

összesen: 37.871.- 
November áram: 5.593.- 

gáz: 2.261.- 
víz: 0.- 

takarítási ktg: 9.451.- 
fenntartási ktg: 21.007.- 

összesen: 38.312.- 
December áram: 5.734.- 

gáz: 5.646.- 
víz: 652.- 

takarítási ktg: 9.451.- 
fenntartási ktg: 30.270.- 

összesen: 51.753.- 
Január áram: 6.664.- 

gáz: 7.973.- 
víz: 0.- 

takarítási ktg: 10.973.- 
fenntartási ktg: 47.632.- 

összesen: 73.424.- 
Február áram: 5.200.- 

gáz: 4.225.- 
víz: 0.- 

takarítási ktg: 10.973.- 
fenntartási ktg: 38.369.- 

összesen: 58.767.- 
Március áram: 5.047.- 

gáz: 3.262.- 
víz: 652.- 

takarítási ktg:10.973.- 
fenntartási ktg: 42.803.- 

összesen: 62.737.- 
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Mindösszesen: 537.610.-Ft/12 hó, azaz 44.801.- Ft/hó az elmúlt egy évre átlagosan 
megfizetett összeg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Április áram: 5.550.- 
gáz: 1.381.- 

víz: 0.- 
takarítási ktg: 10.973.- 

fenntartási ktg: 37.129.- 
összesen: 55.033.- 

Május áram: 5.950.- 
gáz: 0.- 
víz: 0.- 

takarítási ktg: 10.973.- 
fenntartási ktg: 28.259.- 

összesen: 45.182.- 
Június áram: 1.500.- 

gáz: 0.- 
víz: 0.- 

takarítási ktg: 10.973.- 
fenntartási ktg: 18.076.- 

összesen: 30.549.- 
Július áram: 1.600.- 

gáz: 0.- 
víz: 0.- 

takarítási ktg: 10.973.- 
fenntartási ktg: 17.249.- 

összesen: 29.822.- 
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elıterjesztés 3. melléklete 
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elıterjesztés 4. melléklete 
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elıterjesztés 5. melléklete 
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elıterjesztés 6. melléklete 

 
 

 


