
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 

8693 Lengyeltóti Zrínyi u.2.  

 

Száma:  811-  6 /2012. 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2012. december   17-én   tartandó ülésére 

 

N a p i r e d:  Orvosi rendelő fenntartási költségeinek  2013.évben  

                          fizetendő mértékének megállapítása 

 

E l ő a d ó:   Zsombok  Lajos polgármester 

 

A   Lengyeltóti  orvosi rendelő fenntartási költségeire vonatkozóan a háziorvosok, gyermekorvos, 

valamint a fogorvos által fizetendő összegek mértékének arányát a Képviselő-testület 68/2008.(V.29.) 

számú határozatával állapította meg. 

 

Fentiektől eltérően   a Képviselő-testület   2012.  február hó 29.-én  tartott  ülésén   35/2012/II.29./ 

számú határozatával  úgy  döntött,  hogy   az előterjesztésben szereplő    II-III. változat   átlagát  fizetik  

rezsiköltség hozzájárulásként.  

Ez a megállapítás a határozat   szerint   2012.  június  hó  30.-ig  szólt,  de  a Képviselő-testület   e 

határidőt  2012. december 31.-ig  meghosszabbította.  

 

2012. II. félévében   az orvosi  rendelőnél   a gázmérőhöz  almérő került   felszerelésre, mely  külön 

méri  a  négy orvosi körzet   gázfogyasztását.  

A mentők  helységeiben    a gázfogyasztást  szintén  almérő méri. 

 

A   gázköltségek  2013. évre    vonatkozó   megtérítését   a következők szerint  javasolom: 

2013. január   hó  1.-től  minden  hónap  első  napján  ( és  ezután  havonta )   kerüljön  leolvasásra a 

főmérő  és két  almérő,  és  a fogyasztásnak  megfelelő  nagyságban havonta  kerüljön  kiszámlázásra.   

 .  

Az orvosok almérőjén mért    fogyasztás  alapján  számított  költség   az  orvosok  között  25 %-25 % 

arányban    osztódik és   kerüljön   számlázásra.  

 

A mentők részére  a mentők   almérője    szerint. 

 

A főmérő  és  a két almérő különbözetének    költsége  az ügyeletet   terheli 

 

A gázszolgáltatótól a havi számlázást  kell kérni.    

 

A  víz, áramdíj  valamint  a takarítási  költségek     a 2008. évben  megállapított     felosztási  alap  

m2  szerint  kerültek   kimutatásra. 

 

Ez évben  a takarítónő bére    felosztásra  került  a védőnői  szolgálatra is, ezért  a körzetekre eső 

takarítási költség  kevesebb    mint a korábbi évi. 

 

Jelenleg november hó  végéig  áll rendelkezésre   víz és áramdíj számla,   december hónapra  a  11 

havi fogyasztás  egy havi átlaga került   a felosztandó költségek közzé.  

Ezeket a díjakat  az 1.számú melléklet tartalmazza. 

 

                          

Határozati javaslat: 

 

1./ A Lengyeltóti Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete    a Lengyeltóti   Bem u. 20. sz.  alatti  

orvosi rendelőre   vonatkozó   gázköltség    fizetését   az alábbiak szerint  állapítja  meg:  

 

a.) A főmérőn  mért   gázfogyasztásból  a havonta  számlázott   tényleges   fogyasztás     alapján: 

 

- a mentőszolgálat   részére   a   mentők    almérőjén  mért   fogyasztás    alapján 

 



- a  fogorvosi,  az I. körzet,  a  II. körzet  valamint a  gyermekorvosi  körzetnek a számlázás  a 

rendelők  almérőjén mért  fogyasztás  orvosok megállapodása   alapján   25% - 25  %-os 

arányban   történik.  

 

 

 

2./  A Lengyeltóti Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete    a Lengyeltóti   Bem u. 20. sz.  alatti  

orvosi   rendelőre   vonatkozó   víz, és áramdíj   költségeket  ( részszámla, végszámla  )  

 

a.)   2008. évben megállapított   felosztási   módnak   ( 1. sz. melléklet ) megfelelően  m2-re  vetítve  a  

2012. évi tényleges  kiadások alapján   számolva   kerüljenek    számlázásra.   (  m2  szerint.) vagy  

 

b.) A 2013. évi   havi részszámlák illetve   végszámla alapján     az  alábbi     %-os  arányban   

havonta   kerül     kiszámlázásra: 

  

 

Ennek megfelelően:                          1 változat          II.változat                         III. változat  

                                            m2             m2 szerinti        orvosok                    orvosok  kérése        

                                                                   %             megállapodása             alapján számított 

                                                                                    szerinti m2  alapú                     % 

 

                                                                                                 %                                                                                                                                 

Védőnői szolgálat     83    m2 18,5  %   18,5 %                               18,5  %                                

Mentők                    63   m2 14,1  %               14,1 %                               14,1  % 

Fogorvos       54   m2 12,1  %               16,6 %                               14,6  % 

I. körzet       56   m2 12,5  %                11,6 %                              10,6  % 

II. körzet       57,5m2 12,9  %                11,1 %                                9,6  % 

Gyermekorvos       57,5m2 12,9  %                11,1%                                 9,6  %  

Ügyelet         76  m2 17    %                17,0 %                               23,0  %              

Ö s s z e s e n :       447  m2        100 %                  100 %                              100 %                         

             

 

 

A takarítónő   bére: 

 

a.)  

Védőnői szolgálat         83   m2           325.499.- Ft / év               27.125.- Ft/ hó  + áfa                                

Fogorvos          54   m2            211.770.- Ft/ év               17.648.- Ft/ hó  + áfa                                

I. körzet          56   m2            219.614.- Ft/ év               18.301.- Ft/ hó  + áfa   

II. körzet          57,5m2            225.496.- Ft/ év         18.791.- Ft/ hó  + áfa   

Gyermekorvos          57,5m2            225.496.- Ft/ év               18.791.- Ft/ hó  + áfa  

Ügyelet            76   m2            298.045.- Ft/ év               24.837.- Ft/ hó  + áfa   

Ö s s z e s e n :           384m2     1.505.920.- Ft/ év              125.493.- Ft/hó + áfa                                          

 

                 

b.)   

Orvosok  javaslata  alapján, melyben  a takarítónő bére      93.000.- Ft helyett  101.000.- Ft, és a 

különbséget  az  orvosok   vállalják.  Ezen összeg járulékaival együtt   121.920   Ft, egyenlő 

arányba osztva. ( 25  % - körzeteként )  

 

A m2 változtatva olyan formában, hogy  az ügyelethez  és  az orvosok  területéhez   a közös  

helységek területe    100 %-ban hozzáadásra kerüljön.  

 

 

Ügyelet:  45  m2   +  123 m2  =    168 m2 

 

Orvosok :  32 m2+ 33 m2+34m2+34 m2 + 123 m2  =       256 m2  :  4  =      64  m2 

 

Ezen  m2 alapján   ( 83m2 +  168 m2  +  256 m2  =   507 m2   )   osztódik  az  1.505.920.- Ft.  

 

1.505.920.- Ft  +  121.920.- Ft  =   1.627.840.- Ft  elosztása  a következő:  

 

 



 

 

 

1.) Védőnői szolgálat         83   m2           246.531.- Ft / év              20.544.- Ft/ hó  + áfa                                

2.)  Fogorvos          64   m2           190.096.- Ft/ év               15.841.- Ft/ hó  + áfa 

takarítónő béremelés 1/4rész                          30.480.- Ft/ év                 2.540.- Ft/ hó  + áfa                                

3.)  I. körzet          64   m2           190.096.- Ft/ év               15.841.- Ft/ hó  + áfa 

takarítónő béremelés 1/4rész                          30.480.- Ft/ év                 2.540.- Ft/ hó  + áfa                        

4.) II. körzet          64   m2           190.096.- Ft/ év         15.841.- Ft/ hó  + áfa 

takarítónő béremelés 1/4rész                          30.480.- Ft/ év                 2.540.- Ft/ hó  + áfa                               

5.)  Gyermekorvos         64  m2           190.096.- Ft/ év                 15.841.- Ft/ hó  + áfa 

takarítónő béremelés 1/4rész                         30.480.-  Ft/ év                  2.540.- Ft/ hó  + áfa                                

6.)  Ügyelet            168  m2          499.005.-Ft/ év                  41.585.-  Ft/ hó +áfa   

Ö s s z e s e n :           507  m2      1.627.840.- Ft/ év            135.653.-   Ft/hó + áfa          

 

Lengyeltóti, 2012. december 13.                                 

                  
  
 

            Zsombok  Lajos 

           polgármester 

Az előterjesztést készítette: 

 

Posza Jánosné 

pénzügyi ügyintéző 

 

 

Jóváhagyta: 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya 

       jegyző 

                                                             



 

                                                     1.sz.melléklet  

A Lengyeltóti Orvosi rendelő 2013.évi költségmegosztása 

(karbantartási költség nélkül) 

 

Az Orvosi rendelő összes alapterülete:                                                   447 m2 

 

 

Közösségi helyek: 

 

Váró (1+2)                                                                                                  76 m2 

Átjáró (13+14)                                                                                            10 m2 

WC-k, öltöző, mosdók 

(15+16+17+18+19+20+21+22+23+23+27)                                               37 m2 

 

Közösségi helyek összesen:                                                                      123 m2 

 

 

 

Fogorvosi rendelő 

(3+4X0,5)+ közösségi helyek                                                        32 m2+22 m2= 54 m2 

 

 

I.sz. orvosi rendelő 

(4x0,5+5+6) + közösségi helyek                                                    33 m2+23 m2= 56 m2 

 

 

II.sz. orvosi rendelő 

(7+8)+ közösségi helyek                                                                34 m2+23,5 m2= 57,5 m2 

 

 

Gyermekorvos 

(9+10+11) + közösségi helyek                                                       34 m2+23,5 m2= 57,5 m2 

 

 

Orvosi ügyelet 

(12+24+25+26) + közösségi helyek                                               45 m2+31 m2= 76 m2 

 

 

Orvosi rendelők összesen:                                                       178 m2 + 123 m2 = 301 m2 

 

 

 

Mentők (28-37)                                                                                                            63 m2 

Védőnői szolgálat (39-50)                                                                                           83 m2 

 

Egész épület:                                                                                                               447 m2 

 

 

 



 

 

Orvosi rendelő költségei 2013.  
 

 

 

 

Költségek megosztása 
 

 

 

Védőnői Szolgálat 

(víz)  249.261,-Ft/447 m2 x 83 m2     46.283. - Ft                        

(villany) 491.568,-Ft/447 m2 x 83 m2               91.276.- Ft   

(takaritónő) 1.505.920 , -Ft/ 384 m2 x 83 m2            325.499.- Ft      

 

Összesen:                 463.507.- Ft                                                                                             

463.057.- Ft / 12 hó = 38.626.- Ft / hó +  ÁFA / hó  

 

Mentők 

 

(víz)  249.261,-Ft/447 m2 x 63 m2     35.471.- Ft                    

(villany) 491.568,-Ft/447 m2 x 63 m2    69.281.- Ft                

  

_____________________________________________________________ 

Összesen:                 104.752.- Ft                                                                                         

104.752.- Ft / 12 hó = / 8.729.- Ft / hó + ÁFA / hó 

 

Fogorvos 

 

(víz) 249.161,-Ft/447m2 x 54 m2     30.404.- Ft                         

(villany) 491.568,-Ft/447 m2 x 54 m2    59.384.- Ft                      

  

(takaritónő) 1.505.920 , -Ft/ 384 m2 x 54 m2            211.770.- Ft      

________________________________________________________________ 

Összesen:                                                                                         301.558.-Ft 

 

301.558,-Ft/12 hó = 25.130,-Ft/hó+ ÁFA/ hó 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezsi költség Összes ( nettó )  Védőnők Mentők Orvosok 

Villanyszámla     491.568,-Ft  Igen  Igen  Igen  

Vizszámla    251.679,-Ft Igen  Igen  Igen  

Rezsi összesen:    743.247,Ft     

Takaritónő  1.505.920,Ft Nem  Nem  Igen  



 

 

I.sz. Orvosi rendelő 

 

(víz) 249.261,-Ft/447 m2 x 56 m2      31.530.- Ft                                       

(villany)  491.568,-Ft/447 m2 x 56 m2     61.583.- Ft                              

(takaritónő) 1.505.920.-Ft/384 m2 x 56 m2              219.614.- Ft                        

Összesen:                   312.727.- Ft                                                                                                  

 

312.727,-Ft/ 12 hó= 26.061,-Ft+ ÁFA/ hó 

                                               

II.sz. Orvosi rendelő 

 

(víz)   249.261,-Ft/447 m2 x 57,5 m2     32.374.- Ft                                      

(villany)     491.568-Ft/447 m2 x 57,5 m2     63.233.- Ft                              

(takaritónő)     1.505.920,-Ft/384 m2 x 57,5 m2             225.496.- Ft                      

Összesen:                  321.103.- Ft                                                                                                        

 

321.103,-Ft/ 12 hó= 26.758,-Ft+ ÁFA / hó 

 

Gyermekorvosi rendelő 

 

(víz) 249.261,-Ft/447 m2 x 57,5 m2      32.374.- Ft                                       

(villany)  491.568,-Ft/447 m2 x 57,5 m2     63.233.- Ft                             

(takaritónő) 1.505.920,-Ft/384 m2 x 57,5 m2             225.496.- Ft                      

Összesen:                  321.103.- Ft                                                                                                 

 

321.103,-Ft/ 12 hó= 26.758,-Ft + ÁFA / hó 

 

Orvosi ügyelet 

 

(víz) 249.261,-Ft/447 m2 x 76      42.794.- Ft 

(villany)     491.568,-Ft/447 m2 x 76                                   83.578.-Ft                                                  

(takaritónő) 1.505.920,-Ft/ 384 x 76               298.045.- Ft                                   

Összesen:                  424.417.- Ft                                                                                                

 

424.417-Ft/12 = 35.368.- Ft + ÁFA / hó  

 

           

 

 


