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Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. május 5-én  
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IV. 
  

  
 
Iktatószám: 4534/2016 
Melléklet: - 1.sz.: kérelem kivonata 
                     
 

A napirend előterjesztője: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Az előterjesztést készítette: Tomán Veronika hatósági ügyintéző 
  
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Szociális és egészségügyi bizottság SZMSZ I. melléklet I/ C.) 9. pontja 
 
Egyéb megjegyzés:  Ügyfél nem kérte a zárt ülésen való tárgyalást                
 
Meghívottak, egyben a határozatot kapják: 
 

1. Madaras István, Madaras Istvánné (7300 Komló, Dózsa Gy. u. 1.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az előterjesztésben foglalt kérelem a vonatkozó önkormányzati rendeletnek 
megfelelően került benyújtásra. A kérelem lakóház építésére alkalmas összközműves 
telek ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos, amellyel összefüggésben CSOK 
támogatást vesznek igénybe új lakás építéséhez a kérelmezők.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §. 
(2) bekezdés b) pontja és 60. §-a alapján tájékoztattuk a kérelmezőt a zárt ülés 
feltételeiről, de nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági vélemény figyelembe 
vételével döntsön az 1. számú mellékletben foglalt kérelemről! 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése, továbbá a Szociális és egészségügyi 
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a 2016. évi lakáscélú támogatások 
odaítéléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete Madaras István és Madaras 
Istvánné igénylők részére ingyenesen tulajdonba adja az Önkormányzat tulajdonában 
lévő, lakóház építésére alkalmas, 7300 Komló, 1976/107. helyrajzi szám alatti, 900 
m2-es telket azzal a feltétellel, hogy az kizárólag az új lakás építéséhez igényelt családi 
otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódó lakásépítéshez hasznosítható. A 
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tulajdonjog átruházására és egyben a 
jelzálogjog bejegyzésére szolgáló szerződés előkészíttetéséről gondoskodjon, továbbá 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, és a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 
 
Határid ő: 2016. június 10. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
 

Komló, 2016. április 27. 
                                                       
 

     dr. Vaskó Ernő 
 címzetes főjegyző 



LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS V. 
2016. év  

1. sz.  melléklet 
 
 

Kérelmező(k) neve, 
lakcíme Gyermekek száma Támogatás célja Igényelt telek helyrajzi száma, címe Igényelt telek alapterülete 

3./ Madaras István, 
Madaras Istvánné 
 
Komló, Dózsa Gy. 
u. 1.9.26. 

5 fő 
Új lakás építéséhez 
telek biztosítása 

1976/107 
7300 Komló, Flóra utca 1. 

900 m2 

 


