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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
 
Készült:           Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 2008.  április 1-i ülésén a  
                         Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak:       jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:                   Szociális Bizottság nyílt ülése 
 
 
Lenkei György köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozat képességet és a nyílt ülést 
megnyitotta.  
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 
Mikó Istvánné: az Idősek Napja alkalmából kirándulást terveznek az ellátottak részére. Két kirándulást 
terveznek, melynek buszköltsége 230.000.-Ft. 
 
Lenkei György: javasolta, hogy bizottsági keretből nyújtsanak támogatást.  
 
 
A bizottság  3  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

39/2008.(  IV. 1. ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
 az Alapszolgáltatási Központ 2008. évi Idősek Napi kirándulásaihoz  

230.000.-Ft támogatást nyújt.  
 

Az összeg a Településellátó Szervezeten keresztül kerül folyósításra.  
 

Fedezet: bizottsági keret 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Lenkei György elnök  
 
 
Lenkei György: tájékoztatta a bizottságot, hogy kistérségi egyeztetésen vesznek részt. 
 
Mikó Istvánné: kistérségi szintű intézményt kívánnak létrehozni, melyhez az Alapszolgáltatási Központ 
is csatlakozik. Az előkészítő munkára és a szakmai véleményezésre bizottságot hoznak létre, melynek 
Lenkei György is a tagja. A működési engedélyeztetés a szakmai program elfogadását követően 
várható. Gödön az ellátórendszerre a nehéz gazdasági helyzet ellenére nagyon jól működik. 
Megköszönte a bizottság támogatását, melyet a Gyermekjóléti Szolgálat felújításához nyújtott. Az 
ételcsomagoló gép beszerzésre került. Az ehhez nyújtott támogatást szintén megköszönte. A régi 
bölcsőde kis épületében újabb ellátási formát indítottak el, mellyel tovább emelték a szociális ellátás 
színvonalát.  
  
 
Szociális bérlakás-politika koncepciója 
Dr. Kármán Gábor: ismertette az előterjesztést.  
 
A bizottság   3    igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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40/2008.(  IV. 1. ) sz. SzB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága  

elfogadta az alábbi  önkormányzati szociális bérlakás-politikai koncepciót: 
 

Önkormányzati szociális bérlakás-politikai 
 
I. ALAPVETŐ CÉLOK ÉS  ELVEK 
 
Göd Város Önkormányzatának célja, a szociális bérlakás-állomány megtartása, gyarapítása, 
fejlesztése, a bérlakásokkal való ésszerű gazdálkodás, valamint a városi szociális bérlakás-rendszer 
ellentmondásainak fokozatos megszüntetése.  
Göd Város Önkormányzata a szociális bérlakások tekintetében hatáskörét a Képviselő-testület által 
átruházott jogkörében a Szociális Bizottságon keresztül gyakorolja.  
 
Az Önkormányzat törekszik arra, hogy meglévő bérlakás-állományát megtartsa, fejlessze, valamint 
pénzügyi lehetőségeihez mérten gyarapítsa. Ennek érdekében pénzeszközöket különít el éves 
költségvetésében, valamint felkutatja azokat a pályázati lehetőségeket, amik szociális bérlakás-
építését célozzák. A bérlakás-állománnyal kapcsolatban ésszerűen gyakorolja tulajdonosi jogait, oly 
módon, hogy az megfeleljen a vagyongazdálkodás célszerűségének, ugyanakkor ne sérülhessenek a 
bérlői (egyben ügyféli) jogok és méltányos érdekek.  
 
Az Önkormányzat, saját intézményei által (különös tekintettel a Településellátó Szervezetre valamint 
az Alapszolgáltatási Központra) figyelemmel kíséri a bérlakások állapotát, felszereltségét és 
meghatározza azokat a beavatkozási helyzeteket, ami szükséges a bérlakás-állomány állapotának 
fenntartásához, valamint lehetőségeket keres a bérlakások fejlesztéséhez. 
 
Az Önkormányzat a szociális bérlakások tekintetében az alábbi alapelveket érvényesíti: 
 
● az önkormányzati szerepvállalás fokozása a szociális bérlakások építése terén 
 
● az önkormányzati érdek érvényesítése 
 
● a bérlői jogok elősegítése és a bérlői kötelezettségek érvényesítése 
 
● a rászorultság differenciált vizsgálata 
 
● a méltányosság érvényesítése a bérlakások odaítélése terén. 
 
II. A PÁLYÁZATI RENDSZER 
 
Az Önkormányzat  a szociális bérlakásokat pályázat útján ítéli oda kérelmezők részére, rászorultság 
alapján. A rászorultságot differenciáltan vizsgálja, a differenciált vizsgálathoz a pályázatokat 
pontszámrendszer alapján rangsorolja. A pontszámrendszer kifejezi az Önkormányzati perferenciákat 
a kérelmezők felé, a rászorultságot differenciáltan súlyozza. A pontszámrendszer kritériumai a 
következők: 

1. kiskorú gyermekek száma a családban 
2. egy szobára jutó gödi állandó lakosok száma 
3. szociális körülmények (lakáshasználat jogcíme, jövedelmi és vagyoni vizsgálat) 
4. gödi állandó bejelentett lakcím 
5. a benyújtott jogos lakásigénylés időpontja 

 
Az Önkormányzat rászorultsági kereteket határoz meg, amely keretek túllépése a lakás iránti kérelem 
elutasítását vonják magukkal. Ilyen keretek: 
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● folyamatos gödön való tartózkodás, állandó bejelentett lakcím 
● jövedelmi és vagyoni helyzet maximálása (egy főre jutó jövedelem-határ, ingatlan ill. nagy értékő 
személygépkocsi tulajdon) 
● elismert lakásigény megfogalmazása  
● jóhiszemű eljárás követelménye 
 
A pályázati rendszer helyi rendeletben részletes szabályozást nyer. 
 
 
III. ELISMERT LAKÁSIGÉNY 
 
Az Önkormányzat a rászorultsági keretek között megfogalmazza az elismert lakásigényt. Az elismert 
lakásigény célja, hogy a lakásigények olyan ésszerű keret között mozogjanak, ami a kérelmező család 
részére élhető körülményeket biztosit, ugyanakkor az Önkormányzat részéről ne járjon túlzott és 
ésszerűtlen teherrel.  Az elismert lakásnagyság a kérelmező családjában az együtt költöző személyek 
számától függ. 
 
● 2 személyig legfeljebb 1-1,5 szoba 
● 4 személyig 1,5-2 szoba 
● 5 vagy több személy esetén 2,5 szoba 
 
Az elismert lakásigény mértékét az Önkormányzat helyi rendeletébe építi be.  
 
 
IV. SPECIÁLIS JOGÁLLÁSÚ BÉRLAKÁSOK 
 
Az Önkormányzat az általános bérlakás-állományon felül speciális jogállású bérlakásokat is fenntart, 
az önkormányzati célok és érdekek megvalósítása érdekében. Az Önkormányzat a speciális jogállást 
a bérlakásnak az önkormányzati feladatok rendszerében betöltött funkciója alapján biztosítja. Ilyen 
speciális funkció: a közszolgáltatásban betöltött szerep, a tartalékállomány képzése, valamint a 
cserelakás biztosításának kötelezettsége.  
 
1. Közszolgálati bérlakások 
Az Önkormányzat – saját intézményeiben dolgozó közalkalmazottak tekintetében – közszolgálati 
bérlakásokat tart fent. A közszolgálati bérlakások számát, valamint a bérlő kijelölésére feljogosított 
intézmények vezetőjét a helyi rendeletben határozza meg. Bérlő kijelölésére feljogosított intézmény 
különösen: oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, rendőrőrs, Alapszolgáltatási központ és 
intézményei. A közszolgálati bérlakásokat az Önkormányzat pályázat kiírása nélkül, közcélból, 
rendeletben meghatározott időre ítéli oda a kijelölt bérlőnek. A bérlő kijelölésére feljogosított 
intézmény vezetője – a határozott idő lejárta előtt is – új bérlőt jelölhet ki, ha újabb személlyel létesít 
közalkalmazotti jogviszonyt.  
 
2. Cserelakások 
Az Önkormányzat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: lakástörvény) 26.§-ban foglalt 
kötelezettségének eleget téve legalább 2 cserelakást tart fennt, arra az esetre, ha bérlői 
jogviszonyban álló lakásbérlővel kötött szerződést a bérleti jogviszony ideje alatt írásban felmondja. A 
cserelakás megfelelőségénél figyelembe veszi, az eredeti lakás komfort fokozatát, alapterületét, 
műszaki állapotát, lakóhelyiségeinek számát, városon belüli fekvését valamint a lakbér mértékét. 
 
3. Tartalékállományú lakások 
Az Önkormányzat – tekintettel a lakástövény 23.§ (4) bekezdésében foglalt kötelezettségére -  
tartalékállományú bérlakásokat tart fennt, olyan rendkívüli helyzet bekövetkezése esetére, amikor a 
bérlakás életvitel szerű lakhatásra használhatatlanná válik és a bérlő saját elhelyezéséről nem tud 
gondoskondi. Ilyen rendkívüli helyzet különösen: elemi csapás, vagy más ok miatti megsemmisülés, 
építésügyi hatóság életveszélyesnek nyilvánító határozata. A tartalékállományú lakások számát a 
helyi rendelet határozza meg úgy, hogy az nem lehet kevesebb 2-nél.  
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V. Jövőre vonatkozó célok 
 
Az Önkormányzat célja szociális bérlakásállomány fenntartása illetve gyarapítása. Ennek érdekében 
felkutatja azokat a pályázatokat, amelyek önkormányzatok részére szociális bérlakások építésére 
illetve fenntartására juttat támogatást. Az Önkormányzat ezen pályázatokon való részvétel érdekében 
saját költségvetésében önrészt különít el.   
 
Az Önkormányzat – az integráció megvalósítása, valamint a szegregálódás elkerülése érdekében – az 
újonnan létesítendő bérlakások területeinek kijelölésénél figyelembe veszi a településszerkezeti 
tervben foglalt célokat. Törekszik megakadályozni azt, hogy bizonyos városrészeken bérlakás-telepek 
alakuljanak ki, újonnan építendő bérlakásokat a város különböző részein elszórtan –  integráltan - 
kíván létesíteni. Ennek során figyelembe veszi azt, hogy ne szoruljon perifériára egyetlen már 
meglévő illetve újonnan kialakítandó bérlakás sem. Figyelembe veszi továbbá a szolgáltatások (orvosi 
rendelő, élelmiszerüzletek, közlekedési csomópontok stb.) megfelelő elérhetőségét.  
 
Az Önkormányzat annak érdekében, hogy a bérlakásállományt gyarapítsa, a pályázatokon való 
induláson kívül ingatlanokat kíván vásárolni, valamint a szükséghez és a költségvetésben 
megengedhető mértékben ingatlanokat kíván bérelni szociális bérlakások létesítése céljából. 
 
Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a méltányosság elve alapján a rászorultság differenciált 
mérlegelését követően juthassanak szociális bérlakáshoz azon kérelmezők, akiknek méltányolható 
lakásigénye fennáll.  
 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, Lenkei György elnök a nyílt ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
  Lenkei György     Szaszovszky Olga 
          elnök        jegyzőkönyvvezető 
 
 


	Nyílt ülés napirendi pontjai:
	  Lenkei György     Szaszovszky Olga


