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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: 2014. május  06-án a Polgármesteri Hivatalban 

Tárgy: Szociális Bizottság nyílt ülése 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 
 
Lenkei György köszöntötte a Bizottságot megállapított a határozatképességet és a nyílt ülést 
megnyitotta. 
 
A bizottság egyhangú,  3  igen szavazással az alábbi napirendi pontot fogadta el: 
 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 
1./  Helyi bérlakás rendelet módosítása  
 Előterjesztő: dr. Kármán Gábor 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1. Dr. Kármán Gábor ismertette az előterjesztésben foglaltakat: 

 
A helyi bérlakásokról szóló önkormányzati rendelet 9.§ alapján az Önkormányzat 
közszolgálati bérlakásokat tart fent. A szerződéskötések egységesítéséhez indokolttá vált 
ezen szakasz pontosítása és kiegészítése annak érdekében, hogy az intézményvezetők 
bérlő-kiválasztási jogukat zavartalanul és jogszerűen gyakorolhassák. Külön pontosítást 
érdemel a 9.§ amiatt is, hogy az általános iskolák fenntartása részben már kormányzati 
hatáskör.  
 
Indokoltnak mutatkozik mindezeken felül a lakás és helyiségbérleti díjak emelése is. A 
bérleti díjak 2010 év óta nem kerültek emelésre.  

 
A Bizottság megvitatta az előterjesztést, majd 2 igen egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
106/2014. (V.06.) SZB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága javasolja az önkormányzati 
tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó 
szabályokról szóló 19/1996.(X.30.) sz. rendelet alábbiak szerinti módosítását: 

 
1.§ 

A rendelet 9.§ szövegének helyébe az alábbi szöveg kerül: 
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„(1) Közcélból – pályázat kiírása nélkül – lakás juttatható az Önkormányzat közigazgatási 
területén működő általános iskolák és önkormányzati intézmények vezetői (igazgatói) által 
kijelölt személyek részére, határozott időre szóló bérleti szerződéssel a munkaviszony 
időtartama alatt. (bérlő-kiválasztási jog)  
 
(2) A lakást, a közcélt, illetőleg az intézményt a Szociális Bizottság jelöli ki. A bérlő 
személyéről a Bizottság az (1) bekezdésben megjelölt intézményvezetők javaslata alapján 
dönt.  
 
(3) A Szociális Bizottság, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára - 
pályázati kiírás nélkül – lakást biztosíthat 
a) jóváhagyott településrendezési terv alapján lakás megszüntetése esetén a bérlő végleges 
kihelyezése esetén cserelakás felajánlásával 
b) hatóságilag életveszélyessé nyilvánított lakásban a lakónak az életveszély elhárításának 
időtartamára.” 
 

2.§ 
„(1) A rendeletben szereplő Népjóléti és Lakásügyi Bizottság neve Szociális Bizottságra 
változik 
 
(2) A rendeletben szereplő Településfejlesztési Bizottság neve Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottságra változik.” 
 

3.§ 
A rendelet 27.§ (1) bekezdése helyére az alábbi táblázatok kerülnek: 
 
„(1)  A lakások bére komfortfokozatnak megfelelően: (*9) (*10) (*11) (*12) 

 

Lakbérek 
 

lakás jellege ( komfort fokozat) Díj/ Ft/m 2/hó 

Szükség 30 

komfort nélküli 40 

Félkomfortos 70 

Komfortos 150 

Összkomfortos 1 szobás 250 

Összkomfortos 2 szobás    290 

Albérlők Háza havi bérleti díj       3500 Ft/hó 
 
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjai 

 
bérlemény címe Jellege bérleti díj Ft/hó 
2132. Göd, Rózsa u. 

33. 
Garázsbérleti 

díj 
12.500 
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4.§ 

Ezen rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekre is alkalmazni kell.  
 

  
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lenkei György elnök 
 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt Lenkei György a nyílt ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 Lenkei György Csányi József 
 Szociális Bizottság elnöke Bizottsági tag – jkv. hitelesítő 
 
 


