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ELŐTERJESZTÉS 
 

 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011. április 28-i ülésére 

 
 
N a p i r e n d: Lengyeltóti, Bem u. 20. szám alatti Orvosi rendelő gáz mérőhely 

kialakítása 
 
E l ő a d ó:   Zsombok  Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Lengyeltóti, Bem u. 20. szám alatti Orvosi rendelőben praktizáló orvosok megkeresték 
Önkormányzatunkat azzal a kéréssel, hogy a rendelő épületében a központi fűtést biztosító 
gázkazánokat válasszuk külön a rendelőkre és az ügyeleti szolgálatra. 
 
Megvizsgáltuk a fűtési rendszert szakemberek bevonásával, és megállapítottuk, hogy 
megoldható a gázkazánok külön mérőhellyel történő kialakítása. 
 
Árajánlatot kértünk a Járfás Kft-től és Palczert Zoltán egyéni vállalkozótól a mérőhely 
kialakításra.  
 
Járfás László komplett árajánlatot adott, míg Palczert Zoltán úr csak a mérőhely kialakítás 
kivitelezésére tett ajánlatot, a tervezésre nem, de a javaslata alapján Finta László 
épületgépész mérnök úr a helyszín megtekintése után ajánlatot tett a tervezésre. 
 
A Járfás Kft  gáz mérőhely kialakítása tervezéssel együtt: 271.830,- Ft. 
Palczert Zoltán  vállalkozó gáz mérőhely kialakítása tervezéssel együtt:.385.231,- Ft. 
 
Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 

Határozati javaslat 
 

 
1.) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Bem u. 20. szám alatti Orvosi 

rendelőben, a gázkazánok fogyasztásának külön mérővel történő kialakítására a 
Járfás Kft  271.830,- Ft-os kivitelezési ajánlatát fogadja el. 

 
2.) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Bem u. 20. szám alatti Orvosi 

rendelőben a gázkazánok fogyasztásának külön mérővel történő kialakítására 
Palczert Zoltán vállalkozó 385.231,- Ft-os kivitelezési ajánlatát fogadja el. 

 
3.) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Bem u. 20. szám alatti Orvosi 

rendelőben a gázkazánok fogyasztásának külön mérővel történő kialakítását, a  
praktizáló orvosok készíttetik el, melynek költségét az önkormányzat felé 
bérbeszámítással érvényesítik. 
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4.) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Bem u. 20. szám alatti Orvosi 
rendelőben a gázkazánok fogyasztásának külön mérővel történő kialakítását nem 
készítteti el. 

 
Felelős: Zsombok  Lajos polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Lengyeltóti, 2011. április 28.      
 
                                                                                                          Zsombok  Lajos 
             polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette.          Jóváhagyta: 
 
 
 
Korenika László           Dr. Szatmári Ibolya 
vezető-főtanácsos           jegyző 
 
 


