
napirendi pont”*
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztés címe: Önkormányzati lakások hasznosítása

Az előterjesztés tartalma:
A gazdasági válság hatására szükségessé vált az üres, az önkormányzat tulajdonát 
képező bérlakás ingatlanok állapotának felmérése, ezen ingatlanok kezelésére 
vonatkozó javaslatról szói az előterjesztés.

Ülés fajtája*: Nyílt

Előterjesztő neve: Balogh Csaba

Az előterjesztést készítette:
Juhász Anita —|.

í

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**:

2022. ..CsU.o.feer.-....2<P.;

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 0
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 0
Képviselő-testület 0

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: 0 IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: 0 IGEN: □
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: .................................................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: □ IGEN: 0
Véleményező jogász: dr. Nyitrai Judit

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: 0 NINCS: □

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: oolgármester, jegyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): izonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

l

Jegyzői ellenjegyzés:

átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
vlegjegyzés:...............................................................................

jegyző
1 Cépviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: $ -—~y>

/ jegyző^
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzat 
Polgármesterétől 
2131 Göd, Pesti út 81.
Tel: 27/530-030

Előterjesztés
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testület, 

Szociális és Lakásügyi Bizottság,
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság és 

a Város fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
soron következő ülésére

Tárgy: Önkormányzati lakások hasznosítása

Tisztelt Képviselő-testület

A gazdasági válság hatására szükségessé vált az üres, az önkormányzat tulajdonát képező bérlakás 
ingatlanok állapotának felmérése, ezen ingat lanok kezelésére vonatkozó javaslatról szól az előterjesztés.

A jelenleg üres ingatlanok listája a következő:

Helyrajzi szám Ingatlan címe komfortfokozat
alapterület

megjegyzés

12O3/3/A/8 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss 
Miklós út 72. 8. ajtó komfortos 43,2

az előző lakó ingóságai 
még mindig bent vannak, 
ROSSZ ÁLLAPOTÚ

1203/6/A/4 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss 
Miklós út 78. 5. ajtó félkomfortos

27
üres, lakhatatlan

5148/18 2132 Göd, Széchenyi u.
87. 1 ajtó komfortos 31,5

394/A/4 2131 Göd, Petőfi S. u. 48. összkomfortos 51 november 1-jén költözik 
be új lakó

632O/A/2 2132 Göd, Kádár u. 37. 2. 
ajtó 17

meghalt, üres, hagyatéki 
eljárás alatt, teljes 
felújítást igényel

632l/l/A/4 2132 Göd, Kádár u. 13/A. komfortos 50,55
rossz állapotú, 
lakhatatlan, teljes 
felújítást igényel,

6447/1 2131 Göd, Zrínyi u. 24. összkomfortos 90 JÓ ÁLLAPOTÚ, KIADHATÓ
6447/2 2132 Göd, Zrínyi u. 24/a. összkomfortos 130 JÓ ÁLLAPOTÚ, KIADHATÓ

A Településellátó Szervezet a következő 4 lakást felmérte és a mellékletben található feljegyzései 
szerint:

• a Göd, Nemeskéri út 78/5 szám alatti, I203/6/A/4 hrsz. alatti ingatlanban található 27 m2-es 
lakás,

• a Göd, Nemeskéri út 72/8 szám alatti, 1203/3/A/8 hrsz. alatti ingatlanban található 43,2 m2-es 
lakás

• a Göd. Kádár utca 13/A/4. szám alatti, 632l/l/A/4 hrsz. alatti ingatlanban található 50,55 m2- 
es lakás

• a Göd. Kádár utca 37/2. szám alatti, 6320/A/2 hrsz. alatti ingatlanban található 17 m2-es lakás 



jelenleg üresen áll, rossz, felújításra szoruló állapotban van. a TESZ felmérése szerint lakhatatlan. Ezen 
ingatlanok lakhatóvá tétele jelentős műszaki beavatkozást és ezzel együtt jelentős ráfordítást igényelne, 
azonban a bizonytalan gazdasági helyzetben a kötelező önkormányzati feladatok ellátására kell az 
erőfoiTásokat fordítani a befektetésekre, fejlesztésekre jelenleg nem áll rendelkezésre kellő fedezet. Az 
ingatlanok kihasználatlan állapota miatt további állagromlás várható, temperáló fűtésük felesleges 
kiadásokat keletkeztet.

Az önkormányzati bérlakások helyzetének áttekintésével párhuzamosan szükségessé vált annak 
vizsgálata is, hogy az ún. ..Albérlők Háza’’ működtetése szabályszerű-e, e körben milyen változtatások 
indokoltak
A Településellátó Szervezet 09/507-6/2021. sz. alapító okiratában foglaltak szerint a költségvetési szerv 
alaptevékenysége körébe tartozik az Albérlők Házának üzemeltetése. Ilyen módon az állapítható meg, 
hogy az Albérlők Házát a Településellátó Szervezet üzemelteti az alapító okiratban történt felhatalmazás 
alapján. A rendelkezésre álló „Házirend” szerint az Albérlők Háza gyakorlatilag hajléktalanok átmeneti 
szálláshelye, amely olyan egyedülálló hajléktalanok részére nyújt elhelyezést, akik életvitelük rendezése 
érdekében az életvitelszerű lakáshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önállóságra. A 
hajléktalanok átmeneti szálláshelyére azonban más szabályok vonatkoznak, ténylegesen itt egy ún. 
bérletről van szó, a ház „vendégei” bérleti díjat fizetnek.
A Házirend szerint az intézményvezető engedélyével lehet szállást elfoglalni, ugyanakkor nem áll 
rendelkezésre adat arra vonatkozóan, hogy az intézményvezető alatt mely személyt kell érteni (TESZ 
vezetőjét, vagy más személyt-e) figyelemmel arra, hogy az Albérlők Háza nem minősül intézménynek. 
Nem áll rendelkezésre olyan adat sem, hogy mely szempontok mérlegelésével kerül sor az igénylők 
kérelmének az elbírálására. A Házirend szerint csak szociális munka segítségével ellátandó személyek 
lakhatnák az épületet, a legutóbbi látogatásnál azonban kiderült, hogy teljes mértékben munkaképes 
személyek lakják az épületet. Ezeket célszerű lenne rendeletben szabályozni, meghatározva az Albérlők 
Házának bérletét igénybe vevő személyek által fizetendő bérleti díj mértékét is. Nem áll rendelkezésre 
adat arra vonatkozóan sem, hogy sor kertil-e bérleti szerződés megkötésére a szolgáltatást igénybe vevő 
személyekkel és ha igen, mely feltételekkel.

Ezen kérdésköröket célszerű áttekinteni az önkormányzat belső ellenőrének a bevonásával, aki 
javaslatok tételével tudja segíteni az önkormányzat munkáját abban, hogy milyen rendelet, szabályzat 
megalkotása szükséges ahhoz, hogy a működés jogszerű legyen.

Határozati javaslat

Göd Város Önkormányzatának Képviselö-testülete

1. Úgy határoz, hogy az alábbi, önkormányzati tulajdonú, felújításra szoruló ingatlanokat a további 
állagromlás megelőzése, megakadályozása érdekében értékesíteni kívánja, figyelemmel arra, 
hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között a költségvetés nem rendelkezik kellő forrással 
a karbantartásra, felújításra, illetve a felújítást nem igénylő ingatlanok esetében nem rendelkezik 
kellő forrással az állagmegőrzésre.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az alábbi ingatlanokra készíttessen értékbecslést és annak alapján 
pályázat kiírására kerüljön sor az ingatlanok értékesítése céljából:

• a Göd, Nemeskéri út 78/5 szám alatti. 1203/6/A/4 hrsz. alatti ingatlanban található 27 
m2-es lakás,

• a Göd, Nemeskéri út 72/8 szám alatti. 1203/3/A/8 hrsz. alatti ingatlanban található 
43,2 m2-es lakás

• a Göd, Kádár utca 13/A/4. szám alatti, 632l/l/A/4 hrsz. alatti ingatlanban található 
50,55 m2-es lakás

• a Göd, Kádár utca 37/2. szám alatti, 6320/A/2 hrsz. alatti ingatlanban található 1 7 m2- 
es lakás



Göd. Széchenyi utca 87/1. szám alatti 5148/1 8 hrsz. alatti ingatlanban található 31,5 
m2-es lakás

• Göd, Zrínyi utca 24. szám alatti 6447/1 hrsz. alatti ingatlanban található 90 m2-es 
lakás

• Göd, Zrínyi utca 24/A. szám alatti 6447/2 hrsz. alatti ingatlanban található 130 m2-es 
lakás

2. A Pest Megyei Kormányhivatal nyilvántartásába Göd, belterület 1835/1 hrsz. alatti, Göd, 
Nemeskéri- Kiss Miklós út 63. számú lakóház ingatlanban a Településellátó Szervezet által 
működtetett ún. ..Albérlők Háza” vonatkozásában felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg a 
működtetés szabályszerűségét, tegyen javaslatot a szabályszerű működtetés biztosítása 
érdekében szükséges rendeletalkotásra, egyéb szabályzatok megalkotására.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

Göd, 2022. .XP..-.^9.'.
I !

Balogh Csaba 
Polgármester
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DR NYITRAI JUDIT ÜGYVÉDI IRODA 

ügyvéd
Vác, Naszály út 18.1/2. 

Fax: 0627 306-063
E-mail: nvitraiiudit@iuvitcl.hu

Tel: 06309 714261
KASZ szám: 36066395

Göd Város Önkormányzata

Balogh Csaba Polgármester Úr részére!

Tisztelt Polgármester Úr az ún „Albérlők Háza” kapcsán kért jogi véleményt arra vonatkozóan, hogy szabályszerű- 
e annak működése.

E körben megtekintésre került a Településellátó Szervezet alapító okirata. A 09/507-6/2021. sz. alapító okiratban 
foglaltak szerint a költségvetési szerv alaptevékenysége körébe tartozik az Albérlők Házának üzemeltetése. Ilyen 
módon az állapítható meg, hogy az Albérlők Házát a Településellátó Szervezet üzemelteti az alapító okiratban 
történt felhatalmazás alapján. A rendelkezésre álló „Házirend” szerint az Albérlők Háza gyakorlatilag 
hajléktalanok átmeneti szálláshelye, amely olyan egyedülálló hajléktalanok részére nyújt elhelyezést, akik 
életvitelük rendezése érdekében az életvitelszerű lakáshasználat és a szociális munka segítségével képesek az 
önállóságra. A hajléktalanok átmeneti szálláshelyére azonban más szabályok vonatkoznak, ténylegesen itt egy ún. 
bérletről van szó, a ház „vendégei” bérleti díjat fizetnek.

A Házirend szerint az intézményvezető engedélyével lehet szállást elfoglalni, ugyanakkor nem áll rendelkezésre 
adat arra vonatkozóan, hogy az intézményvezető alatt mely személyt kell érteni (TESZ vezetőjét, vagy más 
személyt-e) figyelemmel arra, hogy az Albérlők Háza nem minősül intézménynek.

Nem áll rendelkezésre olyan adat sem, hogy mely szempontok mérlegelésével kerül sor az igénylők kérelmének 
az elbírálására. Ezeket célszerű lenne rendeletben szabályozni, meghatározva az Albérlők Házának bérletét 
igénybe vevő személyek által fizetendő bérleti díj mértékét is. Nem áll rendelkezésre adat arra vonatkozóan sem, 
hogy sor kerül-e bérleti szerződés megkötésére a szolgáltatást igénybe vevő személyekkel és ha igen, mely 
feltételekkel.

Ezen kérdésköröket célszerű áttekinteni, esetlegesen az önkormányzat belső ellenőrének a bevonásával, aki 
javaslatok tételével tudja segíteni az önkormányzat munkáját abban, hogy milyen rendelet, szabályzat megalkotása 
szükséges ahhoz, hogy a működés jogszerű legyen.

Vác, 2022. október 17.

ügyvéd

Tisztelettel:



TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET
2132 Göd, Duna út 5.

Adószám: 15394026-2-13
06-27/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

Ügyintéző: Iktatási szám: Jo> f fZ

Göd Város Önkormányzata 
Balogh Csaba polgármester úr részére

FELJEGYZÉS

A mai napon Márton Vera titkársági ügyintézővel és Bódizs Attila karbantartó kollégával kimentünk 
felmérni a 2131 Göd, Nemeskéri út 78/5. szám alatti önkormányzati bérlakást kiadhatósági 
szempontból.

Az 1203/6/A/4 helyrajzi számú lakás két másik ingatlannal egybeépült, ezek közül ez a 27 m2-es lakás 
képezi az Önkormányzat tulajdonát.

A bejárás során megállapítottuk, hogy a lakás rendkívül rossz állapotú, lakhatatlan, felújítása nem 
gazdaságos.

Erre az ingatlanra szintén évek óta nem költött az Önkormányzat, amennyiben az elhanyagolt állapota 
miatt a szomszédokkal közös tető vagy a falak beomlanának, a két szomszédos lakás is sérülne, ez pedig 
maga után vonná az Önkormányzat felelősségét.

Az Önkormányzat megbízása alapján a Conzus Agro Igazságügyi Szakértő és Vadkárbecslő Kft. 2020. 
december 14.-én készült jelentése további információkat tartalmaz fenti ingatlannal kapcsolatban.

Szeretnénk kérni ezért az említett ingatlan állapotának felmérését és a megfelelő intézkedések 
megtételét.

Göd, 2022.09.16.
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TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET
2132 Göd, Duna út 5.

Adószám: 15394026-2-13
06-27/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

Ügyintéző: Iktatási szám:

Göd Város Önkormányzata 
Balogh Csaba polgármester úr részére

FELJEGYZÉS

A mai napon Márton Vera titkársági ügyintézővel és Bódizs Attila karbantartó kollégával kimentünk 
felmérni a 2131 Göd, Nemeskéri út 72/8. szám alatti önkormányzati bérlakást kiadhatósági 
szempontból.

Az 1203/3/A/8 helyrajzi számú lakás egy sorház része, ezek közül ez a 43,2 m2-es lakás képezi az 
Önkormányzat tulajdonát.

A bejárás során megállapítottuk, hogy a lakás rendkívül rossz állapotú, felújítása nem gazdaságos.

A legnagyobb probléma az, hogy erre az ingatlanra évek óta nem költött az Önkormányzat, 
amennyiben az elhanyagolt állapota miatt a szomszédokkal közös tető beomlana, a két szomszédos 
lakás tetőszerkezete is sérülne, ez pedig maga után vonná az Önkormányzat felelősségét.

Az Önkormányzat megbízása alapján a Conzus Agro Igazságügyi Szakértő és Vadkárbecslő Kft. 2020. 
december 14.-én készült jelentése további információkat tartalmaz fenti ingatlannal kapcsolatban.

Szeretnénk kérni ezért az említett ingatlan állapotának felmérését és a megfelelő intézkedések 
megtételét.

Göd, 2022.09.16.























Ügyintéző:

TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET
2132 Göd, Duna út 5.

Adószám: 15394026-2-13
06-27/530-601; telepulesellato@god.hu 

www.goditesz.hu

Iktatási szám:

Göd Város Önkormányzata 
Balogh Csaba polgármester úr részére

FELJEGYZÉS

A mai napon Márton Vera titkársági ügyintézővel és Bódizs Attila karbantartó kollégával kimentünk 
felmérni a 2132 Göd, Kádár u. 37. szám alatti önkormányzati bérlakást kiadhatóság szempontjából.

A 6320/A/2 helyrajzi számú lakás egy többlakásos ingatlan, melynek egy 17 m2-es 
szoba/konyha/fürdőszoba része képezi az Önkormányzat tulajdonát.

Jelzett lakás ajándékozás útján került az Önkormányzat tulajdonába, ezzel kapcsolatban mellékelem a 
10/2017. (1.17.) sz. SZB határozatot.

Amikor besétáltunk az ingatlan udvarára, hogy megnézzük ezt az önkormányzati lakást, egy rendkívül 
agresszív megjelenésű és viselkedésű ember rontott ki az egyik, ezen a területen álló házból és 
fenyegető stílusban kérte számon jelenlétünk okát. Elmondtuk, hogy a TESZ-től jöttük felmérni az 
önkormányzat tulajdonában álló lakást, de erre még jobban kiabált (azonnal takarodjunk onnan, mert 
ő azt a lakást meg akarja venni, már többször jelezte az Önkormányzatnak, de nem kapott választ). 
Továbbra is nagyon támadóan viselkedett, végül mégis megpróbáltuk a nálunk lévő kulcsokkal kinyitni 
az ajtót, de mivel nem sikerült, eljöttünk. Márton Vera kolléganőm elmondta, hogy ezekkel a kulcsokkal 
kb. 1 éve bejutottak a lakásba (a mellékelt képek akkor készültek), akkor még ezek a kulcsok 
használhatóak voltak, vélhetően a zárat, lakatot engedély nélkül lecserélték.

Tudomásunk szerint a területen korábban ottlakó, de időközben elhunyt egyik tulajdonosnő valóban 
jelezte az Önkormányzatnak a vételi szándékát, de az Önkormányzat ezt elutasította.

Említett önkormányzati épületrész külsőre is kifejezetten rossz állapotú, a felújítása gazdaságtalan, 
fentiek fényében kiadhatatlannak tűnik.

Kérem ezért Önt, legyen szíves megfontolni, hogy amennyiben van rá vevő, érdemes lenne elfogadni 
a vételi ajánlatát.

Göd, 2022.09.16.



Göd Város Önkonnányzsu-
2131 Göd, Pesti út 8J.

HATÁROZAT
102017. (1.170 Szociális Bizottsági határozat

"Ingatlan táladon béried jogért”

102017. (1.17.) n. 8228 határosat

Göd Város önkormányzatának Szódáik Bizottsága
Kocsis Katalto és Kocris MXháJy ajánlatát, mezben az általa lakott ingatlan tahjdenjogát 
átadja az önkormányzatnak két kfifön bérleti Jogért cserbe, az alábbi ícltétdckkd 
JnwoV® elfogadni: .

Aeserévd az Önkormányzat tulajdoniba kerti a Ő320/A2 brtz. (Göd Kádár a. 37,) alatti 
ingatlan, • benne maradd Kocsis Mihály bértől státcszt kap. Az ingatlanért cserébe az 
önkormányzat 8 év határozott, majd azután határozatlanná váló bérleti jogviszonyt 
biztosit Kocák Katalin részére a Göd, Széchenyi 87/5. sz. alatti ingatiaabna, valamint a 
tulajdonjog ellenértékéként beszámításra kert! az önkormányzat felé fennálló, az 
Ingatlanon lévő 380.100,-Ft tartozás.

Miután az önkormányzatnak ezáltal vagyongyarapodása lesz, mindezeket figyelembe véve 
a bizottság Javasolja a Képvfedő-testiUet felé a csere lebonyolításét.

Határidők, feldőlök:

Huáridö: azonnal, Felelős: Lenkei György

Km.f

vU

A kivonat hiteiéül: jegyzőkönyvvezető^--?* • '
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Göd Város Önkormányzata 
Balogh Csaba polgármester úr részére

FEUEGYZÉS

A mai napon Márton Vera titkársági ügyintézővel és Bódizs Attila karbantartó kollégával kimentünk 
felmérni a 2132 Göd, Kádár u. 39. szám alatti önkormányzati bérlakást kiadhatóság szempontjából.

A 6321/1/A/4 helyrajzi számú lakás egy sorház jobb szélső épülete, ennek része ez az 50,55 m2-es 
ingatlan, amely az Önkormányzat tulajdonát képezi.

A bejárás során megállapítottuk, hogy a lakás rendkívül rossz állapotú, lakhatatlan, felújítása nem 
gazdaságos.

Erre az ingatlanra évek óta nem költött az Önkormányzat, amennyiben elhanyagolt állapota miatt a 
szomszédokkal közös tető vagy a fal beomlana, a szomszédos lakás is sérülne, ez pedig maga után 
vonná az Önkormányzat felelősségét.

Szeretnénk kérni ezért az említett ingatlan állapotának felmérését és a megfelelő intézkedések 
megtételét.

Göd, 2022.09.16.

gazdasági igazgatóhelyettes



TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET
2132 Göd, Duna út 5.

Adószám: 15394026-2-13
06-27/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

Ügyintéző: Iktatási szám:



TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET
2132 Göd, Duna út 5.

Adószám: 15394026-2-13
06-27/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

Ügyintéző: Iktatási szám:



TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET
2132 Göd, Duna út 5.

Adószám: 15394026-2-13
06-27/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

Ügyintéző': Iktatási szám:



TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET
2132 Göd, Duna út 5.

Adószám: 15394026-2-13
06-27/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

Ügyintéző: Iktatási szám:



TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET
2132 Göd, Duna út 5.

Adószám: 15394026-2-13
06-27/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

Ügyintéző: Iktatási szám:



TELEPŰLÉSELLÁTÓ SZERVEZET
2132 Göd, Duna út 5.

Adószám: 15394026-2-13
06-27/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

Ügyintéző: Iktatási szám:


