PÁLYÁZAT

Csákvár város polgármestere az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és egyéb
helyiségek bérletéről, és elidegenítéséről szóló 11/2015 (V.01.) önkormányzati rendelete
alapján pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra.
A pályázati ajánlat beérkezésének határideje: 2016. augusztus 31. 16 óráig ( a határidőn túl
érkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni)
A benyújtás módja: a pályázati ajánlat zárt borítékban a Csákvári Közös Önkormányzati
Hivatal titkárságán adható le, vagy postai úton a hivatal címére (8083 Csákvár, Szabadság tér
9.) beküldendő.
Az elbírálás időpontja: 2016. szeptember 27.
A bérleti szerződés megkötése a nyertes kiértesítésétől számított 15 napon belül
lehetséges.
Lakás paraméterei:
Lakás címe

8083
Csákvár Szt.
István u. 35/C

Alapterülete
68 m2

Szobák
száma

Komfort
fokozat

2

Komfortos

Fűtési mód

Lakbér
összege
Ft/hó
Gázkonvektor 38
760 Ft

Pályázati feltételek:
-

-

-

Pályázatot nyújthat be az a nagykorú cselekvőképes személy, aki Csákvár város
közigazgatási területén lakóhellyel (állandó lakcímmel, tartózkodási hellyel), vagy
állandó munkahellyel rendelkezik, illetve lakástulajdonnal, vagy bérleti jogviszonnyal
nem rendelkezik.
Az együtt költözők egy főre jutó nettó jövedelme a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum összegének háromszorosát nem, egyedülálló estén a négyszeresét
eléri vagy meghaladja. A jövedelem-igazolást a kitöltendő adatlap tartalmazza.
Vállalja két havi kaució megfizetését, melynek befizetését a szerződéskötéskor
bizonyítni tudja.
Azonos pályázati ajánlatok mellett a pályázatot az nyeri, aki a legmagasabb havidíj
megfizetését vállalja.
Kitölti a pályázati adatlapot, amely a www.csakvar.hu honlapról letölthető, vagy a
hivatal ügyfélszolgálati pultjánál igényelhető.

A pályázati feltételeket teljes körűen az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és
egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015 (VI.01.) önkormányzati
rendelet tartalmazza.
A nyertes pályázóval az önkormányzat ( képviseletében a polgármester) a Képviselő-testület
által meghatározott időtartamra bérleti szerződést köt, mely idő lejártát követően minden
elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást a vele egy lakásban élőkkel együtt.
A lakással kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 30 225 92 90-es telefonszámon,
vagy a farkasbozsik@csakvar.hu email címen Farkas-Bozsik Annamária ingatlanvagyon- és
városgazdálkodási menedzsertől. Az ingatlan a fenti telefonszámon előre egyezetett
időpontban megtekinthető.
Illés Szabolcs
polgármester

