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2015. augusztus 25-i ülésére 
 

Tisztelt Bizottság! 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 2015. június 23. napján tartott ülésén elhangzott, hogy a 
Bizottság augusztusi ülésére Szász Istvánné, a Békési Városgondnokság igazgatója tájékoztatót készít a 
lakásgazdálkodásról. A tájékoztatást intézményvezető Asszony elkészítette, melyet mellékelten 
terjesztünk a T. Bizottság elé. 
 

Kérem a T. Bizottságtól az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat 
elfogadását.  
 
Határozati javaslat: 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága a Békési Városgondnokság tájékoztatóját a lakásgazdálkodásról tudomásul 
veszi.  
 
Határid ő:  intézkedésre azonnal 
Felelős:  Mucsi András bizottsági elnök 

 

Békés, 2015. augusztus 17. 

 

 
     Mucsi András  
    bizottsági elnök 
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Békési Városgondnokság tájékoztatója a lakásgazdálkodásról 

 

Az intézmény vezetése szemléletváltás mellett döntött a lakásgazdálkodás 
területén.  

Az egyik első intézkedésként lakói kapcsolattartót neveztünk ki, aki az ingatlanok 
bérlőivel folyamatosan egyeztet. A helyzetét némiképpen megkönnyíti, hogy a 
bérlők kilencven százalékát ismeri. Közösen, együtt gondolkodva, emberi 
hangnemben mindent meg lehet beszélni.  

Lakóink nagy része többszörösen hátrányos helyzetű. Intézményünk mindent 
megtesz annak érdekében, hogy lakóink ne érezzék azt, hogy ők a társadalomtól 
kirekesztve élnek. Korrekt partneri viszonyra törekszünk a lakókkal. A 
lakbérelmaradásoknál részletfizetési lehetőséget kínálunk. Aki szeretne előrefizetős 
fogyasztási órákat is felszereltethet a villany- és a gázfogyasztáshoz. A rendszer 
hasonlóan működik, mint a telefonkártyák. Ott annyit beszélhet valaki, amennyi az 
egyenlege, a lakások esetében pedig annyit fogyaszthat. Már többen is éltek ezzel a 
megoldással, és úgy tűnik, jó néhány további érdeklődő is akad. Egyébként, akik 
tartoznak, azok számára is nyitott ez az esély, csak akkor az egyenleg bizonyos 
hányada az elmaradásra megy.  

Mióta munkába állt, már több, mint 500 ezer forinttal csökkent a kintlévőség. 

Sajnos nem egy esetben nagyon lelakják az ingatlanokat a bérlők. Ezt illusztrálja az 
alábbi fotó is, amely a Kossuth u. 10/a. alatti önkormányzati lakást ábrázolja. 

 

Ebben a lakásban több mint 30 évig laktak. A lakói kapcsolattartónak 
közbenjárásával a bérlő önszántából kiköltözött. Lakbérhátraléka 606.844 Ft, amely 
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peres eljárás alatt van. Ügyvédnő segít a behajtásának ügyintézésében. Jelenleg a 
romok eltakarítása tart. Eddig 5 konténer szemetet takarítattunk el. Az udvar 
rendezése folyamatban van. A romeltakarítás a Városgondnokságnak kb. 500 E Ft 
többletkiadást jelent.  

A lakás a romeltakarítás után az alábbi képet mutatja: 

 

Ugyanakkor egy új mentalitás is felfedezhető. A lakók egy része maga vállalja a 
felújítást. Nem egy esetben történt már meg, hogy az általunk biztosított festékkel 
kimeszeltek, de olyanra is van példa, hogy valaki saját maga burkolja le a lakást. 
Fontos számukra, hogy komfortosabban élhessenek, a gyermekeiknek is jobb, ha a 
szülő példát mutat.  
 

2015. július 9-én 18 órakor a Veres Péter 9. sz., valamint 2015. július 22-én 18 
órakor az Ady 6. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásnál lakógyűlést 
tartottunk, ahol megjelent Mucsi András önkormányzati képviselő, Ügyrendi 
Bizottság elnöke is.   

 
Mucsi András önkormányzati képviselő, a lakásügyekkel is foglalkozó Ügyrendi 
Bizottság elnöke elmondta: Az önkormányzatnál új szemlélet van, mindenkin 
segíteni akar az önkormányzat, de partnerséget vár el. Az elmaradásokat rendezni 
kell, ha nem rendezik a bérlők, akkor el kell költözniük. Magatartási problémák 
esetén figyelmeztetést kapnak, majd szerződésbontásra kerül sor.  
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A szociális névjegyzék elkészítésénél azt veszik figyelembe, hogy milyen 
környezetből érkezik az ember és hogy dolgozik-e, hajlandó-e a lakást rendben 
tartani.  
 
Tájékoztattuk a lakókat arról, hogy házirend kerül kifüggesztésre, melynek 
betartása mindenkinek kötelező lesz. Sajnos elég sok probléma merült fel a 
rongálásokkal, randalírozással kapcsolatban. A lakók éjszaka nem tudnak pihenni, 
ezért van szükség a házirend elkészítésére. Bejelentettük, hogy az új munkatárs - 
Füredi János személyében - segíteni fogja az intézményvezető munkáját. 
Rendszeresen járja az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásokat. Meghallgatja 
a panaszokat, amelyet továbbít a vezetés felé. 
Vízdíj számlázással kapcsolatban elmondtuk, hogy a Vízmű szolgáltató félévente 
olvassa le a főmérő és az almérők állását. A különbözet kiszámlázásra kerül a 
Városgondnokságnak. Ebből levonjuk a felmondott szerződések (nem fizetés miatt) 
vízfogyasztásait, amelyek lakónként kerülnek számlázásra. A maradék pedig 
fogyasztásarányosan kerül szétosztásra a többi lakónak, amelynek összege 
általában 1-2 ezer forint.  
 
A lakók hálásak voltak azért, hogy meghallgattuk őket. Ilyen jellegű rendezvényre 
nem került sor évtizedek óta.  
A lakógyűlésen nem mindenki vett részt, főként azok, akikkel problémák vannak, 
nem jelentek meg. A gyűlést követően bejártuk az ingatlant, és feljegyzést 
készítettünk a hiányosságokról. A Városgondnokság ígéretet tett, hogy a 
hiányosságok megszüntetésre fognak kerülni.  
 
Az elmúlt két hónapban 4 lakást adtunk át a Veres Péter tér 9. sz. alatt.  
1 lakás jelenleg még üres, de van már rá bérlő kijelölve, aki a napokban át fogja 
venni a bérleményt.  
 
Jelenleg 5 db kilakoltatása van folyamatban a Veres Péter tér 9. sz. alatt. 

9 fővel kötöttunk részletfizetési megállapodást. 1 fő nem teljesít, de vele egyeztetés 
folyik a lakás elhagyására. A családsegítő már nem tud rajtuk segíteni, mivel annyit 
hazudtak. Erika elköltözött Telekgerendásra, de vissza akar költözni. Próbáljuk 
rábeszélni, hogy maradjon ott, mivel a gyermekeit nevelőszülőkhöz akarják vinni. 
A családfő pedig szociális segélyt kap, amelyből államilag letiltanak. Lakbért, 
rezsit nem fizetnek. Hátralékuk mintegy 150 E Ft.  

Próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a hátralékok csökkenjenek, de 
sajnos mindig egy-két ember újra „belép a hátralékosok körébe”.  
 
Békés, 2015. július 30. 
 
      Szász Istvánné 
          Igazgató 


