
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2015. november 4-i ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

66/2015. (XI. 4.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság  - a jegyz  el terjesztése alapján - megtárgyalta a Komló, Kossuth 
Lajos utca 93. II/3. szám alatti, 26,89 m² alapterület , összkomfortos önkormányzati lakás,  Komló, Tompa M. 
u. 12. I/2. szám alatti, 70 m² alapterület , összkomfortos önkormányzati lakás, Komló, Berek u. 10/A. III/11. 
szám alatti, 50,42 m² alapterület , összkomfortos önkormányzati lakás, szakember letelepítése jogcímen történ  
bérbeadásával kapcsolatos el terjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  
 
 
1./ A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság egyetért Horváth Gyöngyi, Budapest, 1039 Fés s utca 
14. szám alatti lakos részére szakember letelepítése jogcímén a Komló, Kossuth Lajos utca 93. II/3. szám 
alatti, 26,89 m² alapterület  összkomfortos önkormányzati bérlakás határozott id re – a  Nemzetgazdasági 
Minisztériumnál létesített foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig - történ  bérbeadásával. A lakásba 
egyedül költözik. 
 
Határid : a felújítási munkák befejezését l számított 15 nap 
Felel s: Bogyay László intézményvezet  
 
2./ A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság egyetért Kovács Nikolett Komló, Pet fi u. 43. szám alatti 
lakos részére szakember letelepítése jogcímén a Komló, Tompa M. u. 12. I/2. szám alatti, 70 m² alapterület  
összkomfortos önkormányzati bérlakás határozott id re – a Komlói F er  Zrt-nél létesített foglalkoztatási 
jogviszonyának fennállásáig - történ  bérbeadásával. A lakásba a bérl  élettársával, Simon Richárddal költözik.  
 
Határid : 2015. november 20. 
Felel s: Bogyay László intézményvezet  
 
3./ A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság egyetért Fóris Fanni Komló, Függetlenség u. 16. I/3. 
szám alatti lakos részére szakember letelepítése jogcímén a Komló, Berek u. 10/A. III/11. szám alatti, 50,42 m² 
alapterület  összkomfortos önkormányzati bérlakás határozott id re – a Komlói Egészségcentrumnál létesített 
foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig - történ  bérbeadásával. A lakásba egyedül költözik. 
 
Határid : 2015. november 20. 
Felel s: Bogyay László intézményvezet  
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
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