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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lakásügyi Bizottságát a helyi 
önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 22. § (1) 
bekezdése alapján Szentes Város Önkormányzata a 24/2006. (X. 13.) Kt határozatával hozta 
létre. A Lakásügyi Bizottság a 2006. november 2-án hatályba lépett ügyrendje szerint végzi 
munkáját. A Bizottság 7 tagú. Üléseire állandó meghívott a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság elnöke és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat delegált tagja. Sajnos a Kisebbségi 
Önkormányzat részéről nem vesz részt senki munkánkban. 

A Lakásügyi Bizottság elsősorban Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete A 
lakhatást megvalósítását segítő támogatásokról szóló, többszörösen módosított 36/1995. (XII. 
22.) Kt. rendelet és A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló, többszörösen módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Lakástörvény) rendelkezésein alapuló, Szentes Város Önkormányzata Az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló, többszörösen módosított 19/1999. 
(VII. 10.) Kt. számú rendelete alapján dolgozik, de feladatot kapott a panelprogram 
megvalósításában is. 

 
A lakhatás megvalósítását segítő támogatások: 
Ezek a támogatások lakásvásárláshoz, lakásépítéshez, előtakarékosság biztosításához, 

lakásbővítéshez és lakásfelújításhoz adhatóak. A támogatás formája kamatmentes kölcsön, 
vissza nem térítendő támogatás, kedvezményes építési telek biztosítása, önkormányzati lakás 
bérleti jogának biztosítása lakbértámogatással és bontásra alkalmas épület biztosítása 
térítésmentesen, építőanyag nyerése céljából lehetne. A pénzbeli támogatás legmagasabb 
összege jelenleg 500.000,- Ft. 

A Lakásügyi Bizottság elmúlt 4 évben szerzett tapasztalatai alapján elmondható, hogy 
sem a felsorolt támogatási célok, sem a támogatási formák teljes választéka nem volt 
kihasználva. 

A pénzbeli támogatások mindenek előtt a lakásfelújítások területén hasznosultak. Nem 
vitathatóan fontos szerepet töltöttek be, hiszen gyakran az életveszély elhárítását, a lakhatási 
lehetőség megőrzését biztosították és e célok megvalósításához jelentős és viszonylag gyors 
segítséget nyújtottak. Meg kell azonban állapítani, hogy új lakás építéséhez vagy vásárlásához 
– bár a lakosság igényli, de félmillió forintos támogatás már nem meghatározó, mintegy 5%-
nyi segítséget tud adni. A jövőben az Önkormányzat lehetőségének függvényében át kell 
gondolni a támogatási összeg felemelését. 
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Nem működik a kedvezményes építési telek biztosítása, mint támogatási forma, mert az 
Önkormányzatnak nagyon kevés értékesíthető építési telke van, nem is lehet biztosan tudni, 
hogy lenne-e rá igény, hiszen a magánlakás építkezések szám is elég alacsony. 

Nem működik – a kezdeti próbálkozások után – az önkormányzati lakás bérleti jogának 
biztosítása lakbértámogatással, néhány évi kötelező előtakarékossággal sem. Ennek két oka 
lehet: egyrészt az csekély számú önkormányzati bérlakás szociális célú felhasználása 
fontosabbnak látszik, másrészt az ingatlanárak jelentős megemelkedése miatt az először 5 évi, 
majd 8 évre felemelt előtakarékosság sem teszi lehetővé a lakáskérdés önálló megoldását 
ügyfeleink számára. A magasabb jövedelmű vagy külső segítséggel rendelkező fiatalok más 
módon oldják meg lakásproblémájukat. 

Nem működik a bontásra alkalmas épület biztosítása építőanyag nyerése céljából 
támogatási forma sem. Részben mert kevés bontandó épülete van az Önkormányzatnak, 
részben azért, mert a bontásból nyert építőanyagok valószínűen nem is felelnének meg a 
korszerű építési előírásoknak. 

Javasoljuk tehát a választások után létrehozott új Lakásügyi Bizottságnak a támogatási 
rendeletnek a gyakorlatban bevált módszerek szerinti átalakítását, korszerűsítését, azzal, hogy 
a lakhatás megvalósítását segítő támogatásokat fontosnak és nélkülözhetetlennek tartjuk, 
különösen a magántulajdonú ingatlanok állagának megóvása és javítása céljából. 

A támogatások alakulása az elmúlt négy évben: 
 

 támogatottak 
száma évi keret vissza nem 

térítendő 
kamatmentes 

kölcsön összesen hátralék 

2006. 40 15.661.000,- 2.247.000,- 12.091.000,- 14.338.000,- 597.285,- 
2007. 24 10.368.000,- 1.915.000,- 6.661.000,- 8.576.000,- 123.900,- 
2008. 26 11.325.000,- 2.230.000,- 8.430.000,- 10.660.000,- 131.100,- 
2009. 22 10.630.000,- 2.065.000,- 7.860.000,- 9.925.000,- 10.400,- 

 
A támogatások éves kerete részben az Önkormányzat költségvetésében meghatározott  

összeg, részben a régebben nyújtott támogatások törlesztése, részben az előző évi 
pénzmaradvány. A lakásügyi Bizottság minden évben törekedett arra, hogy maradjon az év 
végére is lehetséges támogatás, hiszen bármikor történhet olyan vis major helyzet, amikor 
azonnal segíteni kell. Ezt a pénzmaradványt eddig a következő évben felhasználhattuk. 

A támogatások nyújtását nehezíti, hogy előre nem tervezhető a kérelmek száma, de 
mindig törekedtünk arra, hogy az év folyamán lehetőleg egyenletesen, igazságosan nyújtsuk 
azokat. Általában évente hat alkalommal terjesztettük javaslatunkat a Képviselő-testület elé, 
de előfordult nem egyszer, hogy azonnali segítségre volt szükség. 

A Lakásügyi Bizottság tagjai minden támogatási kérelem valóságtartamát a helyszínen 
ellenőrizték, a személyes körülményeket és a műszaki dokumentációt a Közigazgatási Osztály 
ellenőrizte, de kétség esetén a Műszaki Osztály véleményét is kikértük. 

A támogatási szerződések megkötését a Közgazdasági osztály végzi nagy precizitással. 
 
Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről: 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások száma az elmúlt négy ében gyakorlatilag 

változatlan maradt. Néhány lakást megszüntettünk (pl.: Vásárhelyi út 10. számú házban 
szanálás miatt 4-et), néhány lakást vásároltunk (ezek egy része adósság miatt árverés előtt 
álló, lakott, nem túl jó műszaki állapotú lakások voltak, pl.: Lavotta u. 15.). A bérlakások 
számszerű növekedése (440 -> 459) csak látszólagos, hiszen ez csak a meglévő szolgálati 
lakások kezelésének egy kézbe (a Szolgáltató Kft.) emelését jelentette. 

A Lakásügyi Bizottság – az alább leírt indokok alapján is – javasolja a következő 
ciklusban működő Képviselő-testületnek, hogy lehetőség szerint emelje a bérlakások számát. 
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A lakásigénylők száma ugyanis évről évre 180-200 körül mozog. A Lakásügyi Bizottság 
minden évben, minden lakásigénylő körülményeit helyszíni szemlén is megvizsgálja és ennek 
eredménye, illetve a kérelemhez mellékelt dokumentumok, valamint a Polgármesteri 
Hivatalban rendelkezésre álló nyilvántartások adatai alapján állítja össze a szociális alapon 
lakáshoz juttatandók sürgősségi névjegyzékét. A lakásigénylők közül szociális szempontok 
alapján csak azok kaphatnak bérlakást, akik a sürgősségi névjegyzéken szerepelnek. 

 

 lakásigénylések 
száma 

névjegyzékre 
vétel 

névjegyzéken 
lévők száma 

bérlőkijelölés a 
névjegyzékről 

2006. 180 17 59 16 
2007. 196 7 56 8 
2008. 200 13 52 17 
2009. 187 26 64 13 
 
Mivel ebben a ciklusban nem növekedett a bérlakások száma, látható, hogy csak nagyon 

kevés igénylő juthatott bérlakáshoz. A névjegyzékről elsősorban a gyermekeseket próbáljuk 
elhelyezni. Általában a három vagy többgyermekes családok igényeinek kielégítése sikerül, 
illetve a gyermeküket  egyedül nevelőket tudjuk elhelyezni belátható időn belül. A 
névjegyzékről a fenti szempontok alapján a Polgármester úr jelöli ki a leendő bérlőt és erről a 
Lakásügyi Bizottság tájékoztatást kap. Javasoljuk, hogy a jövőben a Polgármester úr és a 
Lakásügyi Bizottság elnöke közösen jelöljék ki a bérlőket. Ehhez a helyi rendelet módosítása 
szükséges. 

Néhány esetben a Képviselő-testület döntése alapján közérdekű célokra is biztosítottunk 
bérlakást. Jelenleg hat bérlakásunk van kiadva a Kórház, a Mentők, a HMG idegen nyelvű 
lektorai, illetve a Vízisportklub számára. 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérleti díját a Képviselő-testület állapítja 
meg. Utoljára 2008. évben a Testület helyesnek látta a lakbérek több, mint duplájára emelését, 
elsősorban azért, hogy a szociális bérlakások bére közelítsen a piaci lakbérekhez. Úgy 
gondolták, ha bérlők ezt mégsem tudják megfizetni, kérelmükre, anyagi helyzetük részletes 
vizsgálata után, kapjanak lakbértámogatást. A Lakásügyi Bizottság ismerve bérlőink anyagi 
helyzetét csak mérsékelt, inflációkövető lakbéremelést javasolt. 

A lakbérek jelentős emelése óta – a biztosított lakbértámogatás ellenére is – a 
lakbérhátralék több mint kétszeresére emelkedett és többnyire jogi úton sem lehet behajtani. 
(A hátralékos, több gyermekes családoknak pedig nem mondunk fel.) Az elmúlt második 
felében – javaslatunkra – a Képviselő-testület elfogadott egy eddiginél erőteljesebb 
támogatási rendszert, amely azonban csak a 2010. évi költségvetés elfogadása után valósítható 
meg. A Lakásügyi Bizottság ezért jelen beszámolóval is kéri a Képviselő-testületet, hogy a 
költségvetésben biztosítsa a szociális bérlakásban lakó, rászoruló bérlők számára a 
támogatásra fordítható pénzeszközök mintegy 3.500.000 forinttal történő megemelését. 

 
 2006. 2007. 2008. 2009. nov. 30. 

A lakbérhátralék 
alakulása 5.868.799,- 5.758.131,- 12.568.014,- 16.051.161,- 

 
 
Jelenleg a bérlők mintegy harmada kap lakbértámogatást, amelynek összege, éves szinten 

4-4,5 millió forint volt 2008. évtől kezdve. 
 
A Lakásügyi Bizottság jó munkakapcsolatot alakított kis a Szociális és Egészségügyi 

Bizottsággal – amely azonban nem jelenti természetesen a vélemények teljes azonosságát. 
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Szerencsésnek tartjuk, hogy egy- egy Lakásügyi Bizottsági tagunk tagja a Pénzügyi, illetve a 
Szociális és Egészségügyi Bizottságnak is. Nehéz, sokszor komoly erkölcsi dilemmát okozó 
döntéseinkhez azonban a jövőben szeretnénk kérni azoknak az egyéni körzetben 
megválasztott képviselő társainknak a segítségét is, akiknek a körzetében laknak 
lakásigénylőink vagy hátralékos bérlőink. 

A Lakásügyi Bizottság az elmúlt választási ciklusban évente mintegy 230-250 
alkalommal tartott helyszíni szemlét. 

 

 ülések száma határozatok 
száma 

2006. 11 123 
2007. 12 130 

2008. 
14 

(ebből kettő együttes 
ülés) 

149 

2009. 15 211 
 
A Bizottság minden esetben határozatképes volt. Munkánkat a Képviselő-testület azzal 

ismeri el, hogy javaslataink túlnyomó többségét változtatás nélkül elfogadta. 
A Lakásügyi Bizottság működéséhez szükséges adminisztratív teendőket a Polgármesteri 

Hivatal Közigazgatási Osztálya látta el, megfelelő színvonalon. 
Úgy gondoljuk, hogy a választási ciklusban végzett munkánk során sok, a továbbiakban 

is hasznosítható tapasztalatot szereztünk, ezért kérjük, hogy a javaslatainkat ismerje meg a 
választások után létrehozott új Lakásügyi Bizottság is. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy beszámolómat fogadja el. 
 

Szentes, 2010. január 17. 
 
 
 
 Dr. Gyenes Ágota 
 elnök 


