
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

 

Tihany Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Tihany, Csokonai u. 2. szám alatti – 

önkormányzat tulajdonát képező – tetőtéri lakás határozott időtartamú,  

2018. április 1-től – 2019. március 31-ig  történő  bérbeadására. 

 

A  minimális bérleti díj összege bruttó 127.000,- Ft/hó.  

 

Pályázati feltétel: 

- a pályázó  a szükséges mellékleteket és nyilatkozatokat hiánytalanul csatolja 

- a megajánlott bérleti díj (min. 3 x  bruttó 127.000,-  Ft)  3 havi összegét a szerződés 

megkötéséig kaucióként megfizeti. 

 

A pályázat elbírálása során előnyt élvez:    

- a pályázó, házastársa(élettársa), ill. vele együtt lakó vagy együtt költöző 

hozzátartozója tulajdonában, haszonélvezetében, használatában vagy bérletében 

nincs másik lakás  

- fiatal házaspár, főként ha gyermeket is nevel 

- a pályázó Tihany területén rendelkezik munkahellyel 

- pályázó az önkormányzat tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő épületben, 

helyiségben vállalkozói tevékenységet végez 

 

A pályázatot zárt borítékban, 

 

2017. március 12. (hétfő) 12.00 óráig 

 

lehet benyújtani a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán (8237 Tihany,  

Kossuth L. u. 12). 

 

A pályázatokat a  Képviselő-testület bírálja el. 

 

A Képviselő-testület elsősorban az ígért bérleti díj összege elve alapján dönt,  a pályázónak a 

következő adatokról kell nyilatkozni, ill. a szükséges mellékleteket becsatolni: 

- a családi állapotról nyilatkozni, 

- nyilatkozat az elszállásolandó személyek számáról (max. 6 fő), 

- nyilatkozat az együttköltözők adatairól, 

- a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás csatolása (6 hónapra visszamenőleg) a 

pályázóra és az együttköltözőre vonatkozóan egyaránt,  
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- nyilatkozat arról, hogy a pályázó ill. együttköltöző rendelkezik-e Magyarország 

területén ingatlanvagyonnal, ha igen, abban milyen tulajdoni hányaddal (tulajdoni lap 

csatolása szükséges), 

 

 

 

- 5 évre visszamenőleg közölni kell, hogy ingatlan elidegenítéséből származott-e 

bevétele a pályázónak, 

- nyilatkozni kell a fennálló közmű- és köztartozásról, 

- nyilatkozat a pályázat elbírálásánál előnyt élvező feltételekről  

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó által becsatolt mellékletek és nyilatkozatok a 

valóságnak megfelelnek, a lakás bérletével kapcsolatos kötelezettségeket 

megismerte és azok teljesítését vállalja. 

 

A lakás alapterülete: 125 m2.  

 

A lakás bérleti díja:  

- A bérleti díjon felül a rezsiköltséget meg kell fizetni. 

 

Az ingatlan egy, a Hivatallal történt előzetes egyeztetés szerinti időpontban megtekinthető.  

 

Bővebb információ a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 87/538-030 telefonszámán 

kérhető. 

 

 


