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KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
123/2016. (VI.23.) sz. határozata 

 
2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VII. 

 
A Képviselő-testület – a jegyző előterjesztése, továbbá a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a 2016. évi lakáscélú támogatások 
odaítéléséről szóló előterjesztést. 
 
1./ Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete S. E. komlói lakos igénylőt 
700.000 Ft, azaz Hétszázezer forint lakáscélú támogatásban részesíti, amely kizárólag 
a Komló, Vájáriskola u. 8. 1. 7. szám alatti, komlói 1172/A/7. helyrajzi számú „lakás” 
megvásárlásával kapcsolatos vételárrész megfizetésére fordítható. A támogatást az 
eladó bankszámlájára kell folyósítani. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 
támogatási és egyben a jelzálogjog bejegyzésére szolgáló szerződés előkészíttetéséről 
gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, és a 
szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határid ő: 2016. augusztus 09. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
2./ Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete H. A. és H-né B. M. komlói 
lakos igénylőket 900.000 Ft, azaz Kilencszázezer forint lakáscélú támogatásban 
részesíti, amely kizárólag a Komló, Attila u. 21. szám alatti, komlói 3287. helyrajzi 
számú „lakóház, udvar, gazdasági épület” megvásárlásával kapcsolatos vételárrész 
megfizetésére fordítható. A támogatást az eladók bankszámlájára kell folyósítani. A 
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási és egyben a jelzálogjog 
bejegyzésére szolgáló szerződés előkészíttetéséről gondoskodjon, továbbá 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, és a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 
 
Határid ő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 



3./ Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sz. D. és B. M. komlói lakos 
igénylőket 700.000 Ft, azaz Hétszázezer forint lakáscélú támogatásban részesíti, amely 
kizárólag a Komló, Ifjúság útja 36. 3. 9. szám alatti, komlói 2275/3/A/19. helyrajzi 
számú „lakás” megvásárlásával kapcsolatos vételárrész megfizetésére fordítható. A 
támogatást az eljáró ügyvéd letéti számlájára kell folyósítani. A Képviselő-testület 
felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási és egyben a jelzálogjog bejegyzésére szolgáló 
szerződés előkészíttetéséről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására, és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 01. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
4./ Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete F. T. és F. E. komlói lakos 
igénylőket 700.000 Ft, azaz Hétszázezer forint lakáscélú támogatásban részesíti, amely 
kizárólag a Komló, Vörösmarty M. u. 18. 3. 12. szám alatti, komlói 2987/A/32. 
helyrajzi számú „lakás” megvásárlásával kapcsolatos vételárrész megfizetésére 
fordítható. A támogatást az eladó bankszámlájára kell folyósítani. A Képviselő-testület 
felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási és egyben a jelzálogjog bejegyzésére szolgáló 
szerződés előkészíttetéséről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására, és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határid ő: 2016. augusztus 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
5./ Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete B-né P. N. és B. F. igénylőket 
900.000 Ft, azaz Kilencszázezer forint lakáscélú támogatásban részesíti, amely 
kizárólag a Komló, Hegyhát u. 7. 9. 25. szám alatti, komlói 1521/20/A/26. helyrajzi 
számú „lakás” megvásárlásával kapcsolatos vételárrész megfizetésére fordítható. A 
támogatást az eljáró ügyvéd letéti számlájára kell folyósítani abban az esetben, ha az 
adásvételi szerződésben rögzített módon az illetékes gyámhivatal hozzájárult a 
szerződéshez. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási és egyben a 
jelzálogjog bejegyzésére szolgáló szerződés előkészíttetéséről gondoskodjon, továbbá 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, és a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
6./ Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete L. N. és L. N-né komlói 
lakos igénylőket 900.000 Ft, azaz Kilencszázezer forint lakáscélú támogatásban 
részesíti, amely kizárólag a Komló, Mecsekfalu 31/A. szám alatti, komlói 1567/1. 



helyrajzi számú „lakóház, udvar” megvásárlásával kapcsolatos vételárrész 
megfizetésére fordítható. A támogatást az adásvétel során eljáró ügyvéd letéti 
számlájára kell folyósítani. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási 
és egyben a jelzálogjog bejegyzésére szolgáló szerződés előkészíttetéséről 
gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, és a 
szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határid ő: 2016. augusztus 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 
 
A kiadmány hiteléül: 
 


