
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. szeptember 25-én  
tartandó ülésére 

 

Az előterjesztés tárgya: DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 „Lakhatási integráció 

Komlón” című projektben megvásárlásra kerülő lakóingatlanok 

 

Iktatószám:  2158/2014.   Mell: 1 db  

 

A napirend előterjesztője:   Polics József polgármester 

 

Az előterjesztést készítette: Laho Andrea irodavezető 

 Nagy Katinka projektmenedzser 

 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. melléklet IV/C. 7. pontja 

Gazdasági és településfejlesztési 

bizottság 

SZMSZ 1. melléklet II./C. 8. pontja 

  

  

  

  

 

Meghívott:  
Hegedűs István elnök - Cigány Nemzetiségi Önkormányzat hegedusistvan@freemail.hu 

Elmontné Popán Ilidkó intézményvezető  - Komló Térségi Családsegítő és Gyerekjóléti 

Szolgálat  komlo.csagyesz@upcmail.hu 

Tamás Gyuláné - Szent Kinga Caritas Alapítvány   caritaskomlo@freemail.hu 

 

 

 

 

 

A határozatot kapják: 
Hegedűs István elnök - Cigány Nemzetiségi Önkormányzat hegedusistvan@freemail.hu 

Elmontné Popán Ilidkó intézményvezető  - Komló Térségi Családsegítő és Gyerekjóléti 

Szolgálat  komlo.csagyesz@upcmail.hu 

Tamás Gyuláné - Szent Kinga Caritas Alapítvány   caritaskomlo@freemail.hu 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének  96/2014. (VIII. 14.) sz. határozata alapján a 

DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 „Lakhatási integráció Komlón” című konstrukcióhoz megalakult a 

munkacsoport, melynek tagjai dr. Wetzl József ügyvéd, értékbecslő, Szarka Elemér a gazdasági, 

településfejlesztési bizottság elnöke, Elmontné Popán Ildikó a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat vezetője, Hegedűs István a Komlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Nagy 

Katinka a projekt projektmenedzsere, Laho Andrea irodavezető, Molnár Zoltánné az Egészségügyi és 

Szociális Bizottság elnöke. 

 

A munkacsoport két alkalommal ült össze. Első alkalommal a 26 db hirdetésre felajánlott ingatlan 

közül a projektben meghatározott feltételek illetve a rendelkezésre álló pályázati összeg 

figyelembevételével kiválasztásra került 14 db 2 kétszobás, 2 db egy szobás és 1 db három szobás 

lakás. A második alkalommal azért ülésezett a munkacsoport, mert az egyik egy szobás lakás több 

tulajdonos tulajdonában állt, akik közül az egyik elállt az eladástól. Az előszerződések aláírásakor 

kiderült az is, hogy a háromszobás ingatlant időközben eladta a tulajdonos, illetve az egyik kétszobás 

lakás külföldön élő tulajdonosa elállt az eladástól. Ezen két utóbbi ingatlan tekintetében telefonos 

egyeztetés történt a munkacsoport tagjaival azért, hogy az adás-vételi előszerződések minél hamarabb 

aláírásra kerülhessenek.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mind a 26 db ingatlanra egyszerűsített értékbecslés 

készült. A kiválasztott lakások a pályázati felhívás előírásainak és az értékbecslések 

figyelembevételével kerültek kiválasztásra.   

 

A kiválasztást követően a 17 db ingatlan adás-vételi előszerződés megkötése megtörtént, mely 

biztosítja, hogy az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, ha a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 

Ügynökség, mint a közreműködő szervezet jóváhagyja a kiválasztott lakóingatlanok megvásárlását. 

 

Az ingatlanok megvásárlására a projektben rendelkezésre álló összeg 54. 400.000. Ft.  

 

A határozati javaslat 1. sz. melléklete tartalmazza a kiválasztott ingatlanokat és azok vételárát.  

    

Az előkészítő anyagok (hirdetések, értékbecslés, elszerződések) ügyfélfogadási időben megtekinthetők 

a Városüzemeltetési és Intézmény-felügyeleti Irodán. 

 

A megvételre kerülő komfortos lakások állapotától függően a következő felújítási munkákat tervezzük 

az ingatlanokon:  

- a nyílászárók cseréjét, 

- a fűtési rendszer korszerűsítését,  

- fürdőszobai szaniterek cseréjét,  

- falazatok vakolását, festését és burkolását,  

- padlóburkolatok cseréjét,  

- villanyvezetékek és a gépészeti vezetékek korszerűsítését, 

- továbbá itt is felszerelésre kerülnek a kártyás mérők.  

- minden lakásba tervezünk beépíttetni konyhabútort tűzhellyel, illetve előszoba bútort. 

 

A Támogatási Szerződés megkötéséhez hiánypótlási felhívás érkezett a Közreműködő Szervezet 

részéről, melynek a beküldési határideje 2014. szeptember 21. napja volt. A hiánypótlási felhívás 

alapján a képviselő-testület 96/2014. (VIII. 14.) sz. határozatával utólagosan jóváhagyott konzorciumi 

megállapodás módosítása vált szükségessé, mivel a konzorciumban szereplő tagok jogállása eltérő, így 

a szerződésben konzorciumi tagi szintű költségvetés bemutatására volt szükség. A módosított 

konzorciumi megállapodás az előterjesztés 1. sz. mellékletét alkotja, mely a támogatási szerződés 

megkötéséhez hiánypótlásban benyújtásra került.  

 

 



A projektbe bevont konzorciumi partnerek: 

• Szent Kinga Caritas Alapítvány, 

• Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, 

• Komlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat. 

 

 

Határozati  javaslat:  

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 

véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 számú „Lakhatási 

integráció Komlón” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A képviselő-testület utólagosan jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékletét alkotó módosított 

konzorciumi megállapodás aláírását. 

 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  

 

3.) A képviselő-testület jóváhagyja a munkacsoport által kiválasztott  és adás-vételi előszerződéssel 

rendelkező 17 db lakóingatlan megvásárlását a határozati javaslat 1. sz. melléklete szerint, a Dél-

Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, mint Közreműködő Szervezet általi jóváhagyását 

követően és felhatalmazza a polgármestert az ingatlanokhoz kapcsolódó adás-vételi szerződések 

aláírására.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polics József polgármester 

 

 

 

 

Komló, 2014. szeptember 17. 

 

        Polics József 

        polgármester 



A határozat 1. sz. melléklete 

 

 

A kiválasztott lakóingatlanok 
 

1 szobás lakások: 

1. Bányász u. 14. I. em.(1187/A/35 hrsz.)    2.500.000 Ft  

2. Vájáriskola u. 6. MFSZ.(1169/A/29 hrsz.)   1.300.000 Ft 
 

2 szobás lakás: 

  1. Bányász u. 7. II. em. (1148/A/11 hrsz.)    1.800.000 Ft  

1. Bányász u. 21. II. em. (1142/A/14 hrsz.)   2.200.000 Ft   

  

2. Vájáriskola u. 2. II. em. (1169/A/11 hrsz.)   3.000.000 Ft   

3. Jó szerencsét u. 13. I. em. (1199/A/36 hrsz.)   2.800.000 Ft   

4. Jó szerencsét u. 11. Mfsz. (1199/A/18 hrsz.)   3.500.000 Ft   

5. Mikszáth K. u. 7. II. em.(1253/A/6 hrsz.)   3.000.000 Ft   

6. Móricz. Zs. U. 2. II. em. (2347/A/11 hrsz.)   2.200.000 Ft  

   

7. Móricz Zs. U. 7. Ma.FSZ.(1247/A/7 hrsz.)   3.000.000 Ft   

8. Gorkij u. 24. I. em.(2309/A/5 hrsz.)    2.800.000 Ft 

9. Nagy László u. 9 Fsz.(2331/A/3 hrsz.)    3.600.000 Ft  

   

10. Eötvös u. 3. FSZ (3454/A/5 hrsz.)    3.200.000 Ft   

11. Irinyi u. 14. II. em. (3463/A/6 hrsz.)    4.000.000 Ft   

12. Irinyi u. 18. FSZ  (3463/A/14 hrsz.)    2.900.000 Ft  

13.  Irinyi u. 26. II. em.(3469/A/9 hrsz.)    3.000.000 Ft 

 

 
 

3 szobás lakás: 

1. Bányász u. 5. I. em. (1150/A/23 hrsz.)    3.500.000 Ft  

 

Összesen:        48.300.000 Ft  

    

 



Az előterjesztés 1. sz. melléklete 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 


