
K I V O N A T 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

27/2021. (II. 9.) sz. határozata 
 

Önkormányzati lakás 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, az 1. sz. melléklet szerinti véleményének 
ismeretében, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 
hozom: 
 

1. A Komló, Berek utca 10/A. IV/5. szám 3584/15/A/48 hrsz. alatti 45,27 m2 alapterületű, 
egyszobás összkomfortos önkormányzati tulajdonú lakás és a Komló, Berek utca 10/A. 
III/10. szám és 3584/15/A/40 hrsz. alatti, 50,42 m2 alapterületű, kétszobás, összkomfortos 
önkormányzati tulajdonú lakás szakember letelepítése céljából kerül hasznosításra. 
 

2. Komló Város Önkormányzat – a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság hatáskörében 
eljárva - a M. R. által a Komló, Berek utca 10/A. III/10. szám és 3584/15/A/40 hrsz. alatti 
50,42 m2 alapterületű, kétszobás, összkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozóan 
szakember letelepítése céljából benyújtott kérelmet támogatja.  
Komló Város Önkormányzat egyetért azzal, hogy a Városgondnokság M. R-el határozott 
időre, M. R. arra feljogosító foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig, lakásbérleti 
szerződést kössön. 
Komló Város Önkormányzat egyetért továbbá a M. R. (7300 Komló, Berek u. 10/A. IV/5.) 
által jelenleg bérelt lakásra vonatkozó bérleti szerződésnek közös megegyezéssel történő 
megszüntetésével. 

 

3. Komló Város Önkormányzat – a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság hatáskörében 
eljárva - a B. R. által a Komló, Berek utca 10/A. IV/5. szám és 3584/15/A/48 hrsz. alatti, 
45,27 m2 alapterületű, egyszobás, összkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozóan 
szakember letelepítése céljából benyújtott kérelemnek helyt ad azzal, hogy a kiutalásnak 
feltétele a lakás előző bérlője lakásbérleti szerződésének megszüntetése. 
 

4. Komló Város Önkormányzat egyetért azzal, hogy a Városgondnokság Bátai Ritával 
határozott időre, B. R-nak a Pécs Mátyás Király Utcai Általános Iskolában létesített 
foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig, illetőleg - a kérelem benyújtásakor hatályos, 
vonatkozó önkormányzati rendelet szerint - az azt követő jogviszonyának fennállásáig 
lakásbérleti szerződést kössön, továbbá tudomásul veszi, hogy B. R. a lakásba 
házastársával, I. Gy. K-al együtt költözik. 

 
 

Határid ő:  2. határozati pont  2021. március 15. 
  4. határozati pont  2021. március 31. 



 
Felelős:  Polics József polgármester,  

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
Komló, 2021. február 9. 
                  Polics József 
                     polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 

From: Ildikó dr.Barbarics <drbarbarics@gmail.com>  

Sent: Friday, February 5, 2021 11:55 AM 

To: Gerst József <gerst.jozsef@komlo.hu> 

Subject: előterjesztések 

 

Kedves Józsi! 

 

Az átküldött előterjesztésekkel kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatlak a bizottsági véleményről: 

 

A KH Bank, Magyar Posta, Antall József Alapítvány közterület használati engedély ügyét egyhangúan 

támogatjuk. 

 

 A szakember lakás vonatkozásában az alábbi javaslattal élünk: 

A megürülő két szobás szakember letelepítésére szolgáló lakás vonatkozásában javaslom az igénylők 

listájában szereplőket megkeresni igényeik elő- 

terjesztése (vagy nem) érdekében, hiszen az előterjesztésben ez fél sem merül. Amennyiben nincs 

igénylő a sorban állók között csak ezt követően foglalkozzunk Miklós Róbert minőségi csere igényével ill. 

Bátai Rita igényével. 

 

Szép napot! 

 

Dr.Barbarics Ildikó 

 


