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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Előterjesztésem az elkészült új Faluház üzemeltetési koncepcióját tartalmazza. Kérem, hogy a 
koncepcióban megfogalmazott még nyitott kérdések vonatkozásában szíveskedjenek állást foglalni. 
Ezen elvekre figyelemmel tudjuk a gyakorlati, napi működéshez szükséges szerződéseket megkötni, 
illetve a szolgáltató funkciókat beindítani. 
 
 

Tisztelettel: 
 
Mészáros Lőrinc 
  polgármester 
 
 
 

Faluház üzemeltetési koncepció 
 

I.  Üzemeltetési költségek 

Közüzemi díjak: 
 
Előzetesen meghatározandó számítások alapján a fűtés, az elektromos áram, a víz-és csatornadíj 
éves költsége. A teljes éves működés alapján korrigálható a tervezett költség. 
 
Lift: 
 
Éves ellenőrzése és felülvizsgálata kötelező: ezt a szállító külön szerződés alapján biztosítja, viszont 
költségeit az éves működtetés során tervezni kell. 
 
Vagyonvédelem, biztosítás: 
 
Az új épület berendezési tárgyakkal növelt értékére vagyonbiztosítást kell kötni (előzetes felmérés 
alapján éves költsége nagyságrendileg 130e Ft), továbbá távfelügyelt riasztórendszer kiépítése és 
üzemeltetése javasolt. Piaci alapon, akár az önkormányzati intézmények meglévő szerződései 
átdolgozásával, akár új szolgáltató kiválasztásával kell rendezni a kérdést. A tervezett kiadások is 
az épület működési költségeit jelentik. 
 
A riasztórendszer kiépítésére vonatkozó árajánlatok beszerzését megkezdtük. 
 
Karbantartás: 
 
Az épület rendes karbantartására, valamint időszakonkénti festésére éves költségkeretet kell 
tervezni. Ezen felül éves karbantartási tartalék képzésével a középtávú felújításokra megfelelő 
keretösszeg biztosítása szükséges. 
 

Az üzemeltetési költségek fentiek szerint meghatározott és tervezhető éves összege: 
Költségnem mutató éves költség 
Fűtés légköbméter 3.250e (becsült) 
Víz köbméter 700e (becsült) 



Szennyvíz köbméter 700e (becsült 
Áramdíj KWh 1300e (becsült) 
Lift 
felülvizsgálata 

1 darab 200e (becsült 

Riasztórendszer 1 darab 300e (becsült) 
Vagyonbiztosítás 1 darab (épület + 

berendezés értéke) 
130e 

Rendes 
karbantartási 
költség 

 150e 

Felújítási keret 
képzése 

 200e 

 
Éves becsült dologi költség  összesen 6.930e Ft 

 
(Arányosítás számításához az összes alapterület 1089 m2, melyből önkormányzati és közös 
használatú 903 m2.) 

II.  Beszerzendő tartós használati tárgyak: 

Eszközök: 
 
A különböző szolgáltató funkciók informatikai és egyéb kiszolgáló-eszközeit a majdani felhasználó 
biztosítja. Ezek alól az önkormányzati feladatokhoz szükséges eszközök jelentenek kivételt. Az épület 
gyakorlati használatához az alábbi eszközök biztosítása szükséges: 

- színházterem berendezése (hangosítás, világítás, színpad)  
- projektor 
- fénymásoló-nyomtató 
- minimálisan egy számítógép internet-csatlakozással (mobil eszköz használhatóbb lehet) 

Pályázatot nyújtottunk be eszközbeszerzésre és berendezési tárgyak beszerzésére nagyságrendileg 
nettó 23 millió forint értékben. Nyertes pályázat esetén kötelezettséget vállalunk a heti 25 órás 
nyitvatartásra, közösségi-közművelődési programok megszervezésére, valamint ingyenes internet-
elérés biztosítására. Ennek keretében az épületben beltéri Wi-fi kapcsolat biztosítását tervezzük. 
A fenti eszközök beszerzésére, valamint használatára dologi költség-előirányzatot kell tervezni akár 
a pályázatból (ez esetben az Áfa-vonzatot minimálisan – nagyságrendileg 5 millió Ft), akár részben 
saját erőből valósítjuk meg. 
 

III.  Hasznosítás/üzemeltetés 

Háziorvosi rendelő: 
 
A vegyes háziorvosi körzetben szolgáltatási jogosultsággal rendelkezik a Benefícium Bt. A kötelező 
orvosi szolgáltatás helyét eddig is az önkormányzat biztosította, vagyis kötelezettségünk az új 
rendelő bérleti díj-mentes további biztosítása. Az egészségügyi szolgáltató irányába még mindig 
fennáll korábbi szerződésen alapuló támogatási összeg részletekben történő megfizetési 
kötelezettsége. Ennek rendezését célszerű lenne az új intézmény nyitásával egyidejűleg rendezni. (A 
szolgáltató képviselőjének azon ígéretét sem kell figyelmen kívül hagyni, melyben az új rendelő 
átadása esetén a fennmaradó önkormányzati tartozást el kívánta engedni.) 
 
Függetlenül attól, hogy bérleti díjat nem kér az önkormányzat a háziorvosi rendelő használatáért, 
szükséges a használt épületrészre eső, fogyasztásarányos közüzemi díjak megtérítését kérnünk. Az 
épület biztosítása mellett a szolgáltató saját eszközeinek, illetőleg felelősségbiztosításának viselését 



az önkormányzat nem vállalhatja. 
 
A háziorvosi rendelőhöz tartozó helyiségek alapterülete 57 m2. A becsült közüzemi díjak 
arányosításával az éves használat költségének összege 363e Ft.  
 
 
Fogorvosi rendelő: 
 
A kötelező fogorvosi szolgáltatást jelenleg az alcsútdobozi székhellyel rendelkező, további Felcsúton 
kívül Tabajdot és Vértesacsát is ellátó gazdasági társaság biztosítja. 

A rendelő üzemeltetésére két alternatív megoldás mutatkozhat. 

Önálló fogorvosi körzet létrehozásához 3500 fő egybeszámított lakos ellátása szükséges. Más 
településsel vagy településekkel elméletileg létrehozható új és önálló körzet, melyhez OEP-
támogatás is lehívható lehet a szolgáltatási jogot megszerző fogorvos részéről. Ez a megoldás új 
engedélyek beszerzésével, szerződésen alapuló megállapodások megkötésével minimálisan három 
hónap átfutással valósítható meg, feltéve, ha jelentkezik szolgáltatni akaró és szolgáltatni képes 
fogorvos.  

Másik lehetőségként a fogorvosi rendelő magánpraxis üzemeltetéséhez bérbe adható. Ehhez 
gyorsabb engedélyeztetés párosul, azonban a fogorvosnak az új rendelő felfuttatása OEP-
támogatás nélkül kockázatosabb lehet.  

Mindkét használati mód esetén – a háziorvosi rendelőhöz hasonlóan – szükséges a használt 
épületrészre eső, fogyasztásarányos közüzemi díjak megtérítése. Az első konstrukció esetén (önálló 
fogorvosi körzet működtetésekor) a bérleti díjtól az önkormányzat eltekinthet, viszont magánpraxis 
esetén minimális éves bérleti díjat elő kell írnunk a bérlő részére. 

A fogorvosi rendelő szükség esetén (bérlő hiányában) más jellegű magánrendelés részére is 
bérbeadható, avagy a fogorvos rendelési idején túl, a szabad rendelési kapacitásra más jellegű 
orvosi szolgáltatás is szervezhető. 

 
A fogorvosi rendelőhöz tartozó helyiségek alapterülete 28 m2. A becsült közüzemi díjak 
arányosításával az éves használat költségének összege 178e Ft.  

 
Gyógyszertár 
 
A gyógyszertár működtetésére a fenti két egészségügyi szolgáltatónál elmondottak az irányadók 
azzal, hogy jelenlegi helyén (a Fő u. 75. szám alatt) is fizet havi bérleti díjat a gyógyszertár 
üzemeltetője. Az új épületbe költözéssel egyidejűleg a várható forgalomnövekedés és a hosszabb 
tartamú nyitva tartás lehetőségének indokával a jelenlegi 25e Ft/hó bérleti díj emelését, vagy a 
bérleti díj mellé a közüzemi díjak arányos megtérítését javasoljuk.  
 
A gyógyszertárhoz tartozó helyiségek alapterülete 28 m2. A becsült közüzemi díjak arányosításával 
az éves használat költségének összege 178e Ft. 
 
Bankfiók 
 
Az épületben helyt kapott egy takarékszövetkezeti fiók is, azzal, hogy a helyiség berendezése és 
kialakítása már annak igényei és biztonsági előírásai alapján valósult meg.  
Mint a leginkább tőkeerős, és piaci alapon működő bérlő esetében elvárható a magasabb összegű 
bérleti díj meghatározása azzal, hogy a három egészségügyi szolgáltató arányos hozzájárulásán 
felüli üzemeltetési költség különbözetét lehetőleg teljes egészében lefedje a takarékszövetkezet által 



fizetett bérleti díj. 
 
A bankfiókhoz tartozó helyiségek alapterülete 73 m2. A becsült közüzemi díjak arányosításával az 
éves használat költségének összege 465e Ft.  
 
 
Konditerem 
 
Az alagsorba tervezett konditerem üzemeltetése bérbeadás, vagy önkormányzati üzemeltetés útján 
egyaránt elképzelhető. Részünkre egyszerűbb megoldás a bérlet mely fix bevételt jelent piaci 
kockázat nélkül, azonban saját üzemeltetés útján munkahelyteremtés is megvalósulhat. 
 
Büfé 
 
A színházterem mellé tervezett büfé-konyha állandó működtetése az épület nyitásával egyidejűleg 
nem indokolt. Az állandó és tervezhető forgalom és az igények ismeretében dönthetünk az állandó 
büfé/kávézó funkció beindításáról, avagy ennek időszaki (rendezvényekhez kötött) használatáról. 
Védőnő 
 
A védőnői ellátás jelenleg önkormányzati kötelező feladat, így ezzel kapcsolatban a jogszabályi 
megfelelőségről kell gondoskodnunk. A feladatra kapott állami finanszírozás a bérköltséget és a 
dologi költségeket nagyságrendileg fedi. 
 
Takarítás 
 
Az épület három szinten nagyságrendileg 1100 négyzetméter területű, jelentős üvegfelületekkel. 
Ekkora épület állandó és napi takarítása indokolttá teszi két fő négyórás takarító alkalmazását. 
Alternatív megoldást jelenhet takarító cég megbízása is, azonban saját személyzet alkalmazásával 
munkahelyet hozunk létre. 
 
Portaszolgálat, őrzés 
 
Mivel a többfunkciós épület gyakorlatilag állandó nyitvatartást feltételez (különös tekintettel a 
szolgáltató funkciók beindulása után), ezért felügyelet nélkül nem hagyható. Ezt a felügyeletet akár 
egy alacsonyabb munkabér-költségű portás, akár egy magasabb bérköltségű, csatolt munkakörű 
portás-rendezvényszervező láthatja. el. Alkalmazásukról való döntéssel javasolt bevárni a 
folyamatban lévő pályázat elbírálását, mivel ezzel művelődés- és programszervezői kötelezettség is 
párosul. Alkalmas személy kiválasztásával a két munkakör egyidejű betöltése is lehetséges, és így a 
színházterem folyamatos közművelődési célú használatát is biztosíthatjuk. 
 
Karbantartás 
 
Az előző pont szerinti döntésre tekintettel külön portás és művelődésszervező alkalmazásával a 
portás egyszerűbb karbantartási feladatokat is elláthat. Egyéb esetben a karbantartási feladatok 
kiszervezése, egyedi megbízással való ellátása valósulhat meg. 
 
Színházterem, rendezvények, kihasználás 
 
Az épület központi helyén 160 m2 alapterületű, száz fő befogadóképességű színházterem került 
kialakításra, mely a község számos kulturális és közművelődési szükségletét képes lesz kiszolgálni. A 
nagy kiterjedésű folyosók alkalmasak állandó vagy időszaki kiállítások szervezésére.  

A Faluház közművelődési funkcióit betöltő helyiségeinek teljes belső berendezése, a színházterem 



színpadjának kialakítása, hangosítása és bevilágítása a fejlesztés elsődleges célja. Ennek keretében 
többek között 135 db színháztermi szék, 12 db színpadi szék és 27 db asztal beszerzését tervezzük, 
mely kétféle elrendezéssel biztosítja a terem berendezését. A terem 8m x 5m alapterületű 
szétszedhető színpaddal lesz felszerelve a hozzá tartozó hangosítással és színpadi világítással, 
vetítővászonnal, projektorral. A fejlesztés másodlagos célja az épület aulája és folyosói berendezése 
úgy, hogy a berendezések állandó és időszakos kiállítások szervezését tegyék lehetővé. Ennek 
keretében vitrinek, és fali bemutató-táblák, folyosói székek és asztalok kerülnek kialakításra. Az 
épületen belül ingyenes, szélessávú Wi-fi és vezetékes internet elérést tervezünk biztosítani. 

A fent említett pályázat nyertessége esetén a nyitvatartási időn belül állandó és időszaki kiállítások 
folyamatos biztosítását vállaljuk mind a település lakói, mind a külső érdeklődők részére. A már 
korábban tervezett helytörténeti kiállítás, fotókiállítás is megvalósítható akár a folyosókon, akár a 
színházteremben.  

Az épület színházterme útján térítésmentesen és folyamatosan biztosíthatjuk közösségi és 
közművelődési programok szervezését, lebonyolítását. Terveink szerint előadóművészek, 
tánccsoportok meghívásával adhatunk a lakosság részére a magasabb színvonalú művelődési 
lehetőséget.  
A fenti programok maradéktalan biztosítása művelődés- és programszervezésre alkalmas 
munkavállalót követel meg, aki a korábban írtak szerint a portaszolgálati feladatokon felül, vagy 
azzal összekapcsolva láthatja el feladatait. 
 
Egy fő nyolcórás, minimálbérés takarító és egy fő nyolcórás portás alkalmazásával a számított éves 
bérköltség 3825e Ft, mely a járulékokat tartalmazza. 
 
Az alábbi táblázat a tervezett bérleti díjak/üzemeltetési költségek éves megoszlását mutatja. 
 
 használat-arányos 

dologi (alapterület 
alapján számítva) 

személyi költség használat-arányos 
dologin felül fizetett 

bérleti díj/saját 
költség 

Összes éves 
költség 

használókként 

Önkormányzati 
költség 

5924e 3825e 2146e 5971e 

Fogorvos díja 178e - 300e (25e/hó) 478e 
Gyógyszertár díja 178e - 300e (25e/hó) 478e 
Háziorvos díja 363e - 0 363e 
Bankfiók díja 465e - 3000e (250e/hó) 3465e 
összesen 6930e 3825e 5746e 10755e 
 

 


