
4. melléklet a 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelethez 
 

Pályázati eljárás szabályai lakások bérbeadása esetén 

 

1. A Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Irodájának javaslatára a Pénzügyi 

és Városfejlesztési Bizottság jelöli ki a pályázat alapján bérbe adható lakásokat.  

2. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság döntését követően a Fejlesztési és 

Üzemeltetési Iroda - a helyben szokásos módon, pályázati hirdetmény alapján - 

közzéteszi az önkormányzat bérbeadási szándékát. 

3. A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell: 

a.) a lakás adatait (utca, házszám, szobaszám, komfortfokozat) és műszaki állapotát, 

b.) a lakbér összegét, a bérleti jogviszony időtartamát, 

c.) a bérlőt megillető, illetve terhelő fontosabb jogokat és kötelezettségeket,  

d.) a lakás beköltözhetőségének várható időpontját, valamint előbérleti jogosultság 

fennállását.   

e.) a pályázatok elbírálásánál az előnyben részesítés eseteit,  

f.) a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét, 

4. A pályázatot kizárólag írásban, zárt borítékban lehet benyújtani a Csongrád Város 

Önkormányzata Polgármester Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Irodájánál (Csongrád, 

Kossuth tér 7.) 

5. A pályázatnak tartalmaznia kell: 

a.) a pályázó nevét, címét, illetve a beköltöző személyek számát,  

b.) az előre egy összegben megfizetendő lakbér összegét, ami nem lehet kevesebb, mint 

a havi lakbér összegének 4-szerese, amelyből 2 havi lakbérnek megfelelő összeget a 

felek kauciónak tekintetek, így az a jövőben lakbérként nem vehető figyelembe. 

c.) ha a bérleményt nem lakás céljára kívánják igénybe venni, a pályázó használati 

szándékát. 

6. A házkezelő biztosítja a - pályázati határidő lejártáig, előre egyeztetett időpontban - 

pályázók számára a lakás megtekinthetőségét. 

7. A pályázat nyertese (ha az előbérleti jogosult nem él jogával)  

- aki a leghosszabb időre vonatkozóan vállalja a bérleti díj előre történő egy összegű 

befizetését, 

- azonos pályázati ajánlatok esetén a nagyobb létszámú, illetve kiskorú 

gyermeket/eket/ nevelő családokat előnyben kell részesíteni. 

8. A pályázatokat – az önkormányzat számára a 7. pont szerint legelőnyösebb 

elfogadásával – a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság bírálja el. A bizottsági döntést 

követő munkanapon, ha előbérleti joggal érintett van, a Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda 

értesíti a jogosultat, hogy az értesítés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül 

nyilatkozhat a nyertes ajánlat átvállalásáról, ami jogvesztő határidő.  Az előbérleti 

jogosult válaszától függően a pályázókat haladéktalanul értesíteni kell, s egyben felhívni 

a leendő bérlő figyelmét arra, hogy az értesítés kézhezvételét, illetve az ingatlan 

beköltözhetőségét követő 15 napon belül szerződést kell kötnie, s ezen időben kell 

megfizetni a vállalt bérleti díj összegét is. 

9. A meghirdetett lakásra minden nagykorú magánszemély, vagy bármely jogi személy és 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázhat. 

10. A pályázat kííró fenntartja azon jogát, hogy várospolitikai, önkormányzati érdekből, a 

pályázat kíírást utólag érvénytelennek nyilvánítsa és eredményt ne hirdessen. 

 


