
E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2023.január 18-i ülésére,  
 
 

Tárgy:  Kisgyár utcai háziorvosi rendelő bérleti szerződésének 
módosítása   
Előterjesztő: Szabó Tibor Polgármester  

Napirendi pont:  

 
Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Halásztelek Város Önkormányzata bérleti szerződést kötött Dr. Spilevszkaja Natalijával 2017. 
10.30-án a Kisgyár utca 37. szám alatt található háziorvosi rendelőre vonatkozólag, mely 
szerződés 2022. február 1. naptól módosításra került a 152/2021.(XII. 08.) Képviselő-testület 
határozata alapján. A szerződésmódosítás az előterjesztéshez csatolásra került (1.sz. melléklet) 

2022. november 20-án Dr. Spilevszkaja Natalija levélben kérte az Önkormányzatot, hogy az 
említett rendelő esetében a jövőben szükséges felújítási munkálatok többletköltsége miatt a 
szerződések módosításához járuljon hozzá. A kérelem az előterjesztéshez csatolásra került (2. 
melléklet), melyben részletezve van a felújítási munkák szükségessége. 

A felújítási munkálatok költségét az Önkormányzat, mint Bérlő köteles kifizetni, az alábbi 
feltételek szerint: 

A háziorvosi rendelőre vonatkozó bérleti szerződés esetében így a bérleti díjat a Bérbeadó 2022. 
február 1-től plusz 21.662,- Ft /hó összeggel kívánja megemelni az infláción felül. Majd 2022. 
július 1-től, az előtető elkészültével egyidejűleg plusz 11.981,- Ft/hó összeggel kívánja 
megemelni a februárban megemelt összeget az infláción felül. 

A felújítási munkálatokat a Bérbeadó végezteti el, a felújítási munkálatok költségéről számlát 
mutat be az Önkormányzatnak, mellyel igazolja a bérleti díjak emelésére vonatkozó igényét. 

 

A fentiek és a csatolt mellékletek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés 
megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására! 
 
  



Határozati javaslat 
 
 
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Halásztelek 
Város Önkormányzata és Dr. Spilevszkaja Natalija között, 2017. október 30. napján 
kötött bérleti szerződést a Kisgyár utca 37. szám alatt található háziorvosi rendelőre 
vonatkozólag 

• 2023. február 1. napjától a bérleti díjat az alábbiak szerint módosítja: 112.000,- 
Ft/hó + a 2022. évi inflációból adódó következő emelés + 21.662,- Ft/hó. 
 

• 2023. július 1. napjától a bérleti díjat az alábbiak szerint módosítja: 112.000,- Ft/hó 
+ a 2022. évi inflációból adódó következő emelés + 21.662,- Ft/hó (februárban emelt 
összeg) +11.981,- Ft/hó(július hónaptól emelt összeg) 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítással kapcsolatos 
dokumentumok aláírására. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Szabó Tibor Polgármester 
 
 
Halásztelek, 2023. január 13. 
 

Szabó Tibor 
polgármester 

 
Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

 

 

                                                                                                   ……………………….. 
                                                                                                   dr. Mészáros Zoltán  

   Jegyző 
 
 
 



Tisztelt Polgármester Úr! 

 A 2017. október 30-án az Önkormányzat és az általam aláírt, Kisgyár utca 37 alatti háziorvosi 

rendelő Bérleti szerződésében megállapított bérleti díj az ingatlanárak, ingatlan-bérleti díjak, valamint 

az építőanyagok és kivitelezési  munkadíjak növekedésének következtében mára irreálisan alacsony. A 

bérleti díj a szerződésnek megfelelően emelésre került az éves infláció mértékével. Azonban  az 

építőipari anyagárak és kivitelezési költségek nem tartoznak bele az inflációs index mértékének 

meghatározásában. 

 Ön előtt is ismert, hogy a Kisgyár utca 37 alatti ingatlan már 2017 évben is rászorult a 

felújításra.  

2021 évben felújításra került az épület teteje és a vízvezetékcső a vízóra akna és a pincében szerelt 

almérők közötti szakaszon. 

Ennek korrekt elszámolása megtörtént, a Kisgyár utca 37 alatti rendelő havi bérleti díjába  15.783 Ft / 

hó összeg beépült. 

2022 évben eredetileg csak az előtető cseréjét és a rendelőbe vezető folyosó burkolását szándékoztam 

elvégeztetni. Az elkészült előtető lefedi és ezáltal védetté teszi a mozgáskorlátozott feljárót és a 

folyosót esővel, hóval szemben. 

Azonban az energiaárak jelentős drágulása miatt azt a döntést hoztuk meg, hogy a 2023 évre 

betervezett épület hőszigetelést szintén elvégeztetjük még ebben az évben. Természetesen a 

hőszigetelést az épület mindenden falára elvégeztettük. (Körben 15 cm vastagságú, a Kisgyár utcai 

oldalon 10 cm vastagságú polisztirol hőszigetelő lapokkal a folyosó szélessége miatt.) 

A hőszigetelés november 18-ai hétvégére kb. 90%-ban elkészült. A rendelőt érintően 100%-os a 

készültségi szint.  

Az a bizonyos 10% az épület Barátság utcai oldalfalán az elektromos fogyasztásmérők áthelyezési 

folyamata miatt nem fejeződött be. (Erre egy másik levélben önállóan térek ki.) 

Az előtető  (fa szerkezet polikarbonát borítással és csatornával szerelve) költsége az alábbi: 

Teljes anyag és munkadíj:  3.450.585 Ft 

Rendelőre eső része (50%):  1.725.292 Ft  

12 évi amortizációval számolva:      11.981 Ft / hó  (2023.07.01.) 

A hőszigetelés költsége a következő: 

Teljes anyag és munkadíj:  5.296.884 Ft 

Rendelőre eső része (50%):  2.648.442 Ft  

Csak a rendelőre vonatkozó munkák költségei: 

Burkolás anyag és munkadíj:     193.000 Ft  

Gázkonvektor parapet cseréje & Klima kültéri egység átszerelése hosszú konzolra,  

anyag és munkadíj:       170.495 Ft  

Hőszigetelt ablak beépítéssel a  



világítóablak alá a mennyezetre:    107.420 Ft  

Összesen:        470.915 Ft 

Teljes összeg:     3.119.357 Ft 

12 évi amortizációval számolva:      21.662Ft / hó (2022.02.01.) + infláció 

Csak a lakáshoz tartozó költségek közül a fenti gondolatmenet szerint nem lett beszámítva  

16 m2 térkő  88.960 Ft összeggel és 23 m2 járda 367.415 Ft, azaz 456.375 Ft összeggel. 

A fentiek szerint a bérleti szerződésben foglaltak alapján kérem  a Kisgyár utca 37 alatti rendelő 

bérleti díját 2023. február 01 napjától, az előtetőre vonatkozóan 11.981 Ft / hó és a hőszigeteléssel 

kapcsolatosan 21.662Ft / hó, azaz 33.643 Ft /hó összeggel megemelni szíveskedjenek! 

Ennek megfelelően 2023. február 01 napjától a Kisgyár utca 37 alatti háziorvosi rendelő bérleti díját  

112.144 Ft/hó (jelenlegi bérleti díj) + a 2022 évi inflációból adódó következő emelés + 33.643 Ft /hó  

összegre kérem emelni! 

 Úgy gondolom, hogy a fentiekben ismertetett felújítási munkák Kisgyár utca 37 alatti orvosi 

rendelő biztonságosabb és energiahatékonyabb  működését szolgálják és nem mellékesen egy 

felújított épület képét jelentik az ott dolgozó kolléganők és pácienseik számára. 

A bérleti díj ilyen mértékű emelése teljesen reális, mivel a hőszigetelés energia-megtakarítást, az 

előtető és a folyosó burkolása a páciensek biztonságát, együtt pedig a rendelő működtetésének 

színvonalát növelik. 

Amennyiben Polgármester úr szükségét látja, állok szíves rendelkezésére egy személyes egyeztetéshez. 

Tisztelettel, 

Dr .Spilevszkaja Natália  

Halásztelek, 2022. november 20 

 

 

Bérleti díj alakulása- Spilevszkaja doktornő férjével egyeztetve: 

112.000,- havi bérleti díj +éves infláció és ehhez adjuk hozzá az emelést havonta (febr- és júl.) 














