
 
K I V O N A T 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

128/2021. (V. 11.) sz. határozata 

Önkormányzati lakások bérbeadása 

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti 
szabályozásról szóló 30/2020. (XI.4.) önkormányzati rendelet 4.§-ának megfelelően – a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság elnökével egyeztetve, támogató véleményének 
figyelembevételével a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság hatáskörében eljárva az alábbi 
határozatot hozom:  
 
1. Komló Város Önkormányzat meghirdeti az alábbi kiutalásra váró bérlakásokat szociális 

helyzet alapján, pályázati célból: 
 

− Vörösmarty M. u. 6. 2/2. komfortos  1 szobás 36,37 m2 
− Vörösmarty M. u. 2. 3/1. komfortos  1 szobás 32,78 m2 
− Kazinczy F. u. 13. fsz. 4. félkomfortos  1 szobás 34,19 m2 
− Kazinczy F. u. 13. fsz. 2. félkomfortos  1 szobás 32,52 m2 
− Kazinczy F. u. 1/C fsz. 3. összkomfortos  1 szobás 31,00 m2 
− Kazinczy F. u. 7. 1/3.  félkomfortos    1 szobás (garzon)  17,84m2 
− Kazinczy F. u. 14. 1/1. félkomfortos  1 szobás 32,75 m2 
− Petőfi u. 22. 1/3.  komfortos  1,5 szobás 47,00 m2 
− Körtvélyes u. 9. mfsz. 1. összkomfortos  1 szobás 23,27 m2 
− Anna-akna 3. fsz. 4.  komfort nélküli 1 szobás 24,12 m2 
− Anna-akna 3. fsz. 1.  komfort nélküli 1 szobás 30,85 m2 

 
2. A lakások kiutalása a normál, alábbiakban részletezett eljárási rendben történik: 

2.1. A lakáspályázatokat négy ügyfélfogadási napon (2 héten át hétfőn és szerdán) 8-16 
óra között lehet benyújtani a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szociális irodáján.  

2.2. A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a jegyző megkeresésére - 
a beérkezett pályázatok alapján – elkészíti a környezettanulmányokat. 

2.3. A pályázathoz csatolandó, tartozás mentességet igazoló dokumentumokat a pályázó 
szerzi be. 

2.4. A pályázók a pályázni kívánt lakást a Városgondnokság által elkészített fényképes, 
részletes dokumentáció alapján tekinthetik meg a Hivatal Szociális irodáján. 

 

 



3. Komló Város Önkormányzat utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. 
pontban felsorolt lakások pályázati kiírásának helyben szokásos közzétételéről. 

 
Határid ő:  2021. május 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
Komló, 2021. május 11. 
 

                  
   Polics József 

                               polgármester  
 


