
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

 

Tihany Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti 

iskolaépület tetőterében kialakított 4. számú lakás   - 1 év időtartamú -  bérbeadására. 

 

Pályázati feltétel: 

- a pályázó a pályázat benyújtását megelőző 3 évben folyamatosan az önkormányzat 

illetékességi területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és 

életvitelszerűen itt is él  

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

hozzátartozója tulajdonában, haszonélvezetében, használatában vagy bérletében 

nincs másik lakás  

- a szükséges mellékleteket és  nyilatkozatokat hiánytalanul csatolja 

- a pályázó a bérbeadó által kiírt pályázat feltételeinek megfelel.  

 

A pályázatot benyújtani zárt borítékban, 

 

2018. november 6-án (kedd) 12.00 óráig 

 

lehet a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán (8237 Tihany, Kossuth L. u. 12). 

 

A pályázatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Szociális Bizottság  együttes ülésén 

értékeli, és a Képviselő-testület bírálja el. 

 

A Képviselő-testület elsősorban a rászorultság elve alapján dönt, ennek érdekében a 

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

- a családi állapotról nyilatkozni, 

- közölni kell az együttköltözők adatait, 

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

pályázóra és az együttköltözőre vonatkozóan egyaránt,  

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

valóságnak megfelelnek, a lakás bérletével kapcsolatos kötelezettségeket 

megismerte és azok teljesítését vállalja. 
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A pályázathoz csatolandó igénylőlap nyomtatvány a  Hivatal Titkárságán átvehető. 

 

A lakás nagysága: 25,85 m2 garzon.  

 

A bérleti jogviszony időtartama: 2018. november 15-től – 2019. december 31-ig.  

 

A lakás bérleti díja 2016. január 1. napjától: 

- 550,- Ft/m2 (összkomfortos), amely bérleti díj évente 50,- Ft/m2 összeggel 

megemelkedik, 2019. évig. 

- A szociálisan rászorultak részére a bérleti díj összege 300,- Ft/m2. Szociálisan 

rászorult az a bérlő, ahol a lakásban lakók egy főre eső jövedelme nem éri el az 

öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 240%-át (68.400,- Ft), 

egyedülálló esetében a 300%-át (85.500,- Ft).  

Szociális rászorultság alapján bérlakásra max. kétszer 5 éves időtartamra lehet 

pályázni, ezen időtartamon túl szociális alapon kedvezményt az Önkormányzat nem 

biztosít. 

- A bérleti díjon felül a rezsiköltséget meg kell fizetni. 

 

A lakás  egy, a Hivatallal történt előzetes egyeztetés szerinti időpontban megtekinthető.  

 

Az iskola tetőterében lévő lakás bérlője 8 napon belül köteles jelezni az Önkormányzat  felé, 

ha jövedelmi helyzetével kapcsolatban változás következik be. A Hivatal évente a bérlő 

jövedelemviszonya alapján a bérleti díj összegét felülvizsgálja.  

Ennek elmulasztása a bérleti jog megszüntetését vonja maga után.  

 

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

kérhető. 

 

 


