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Hollóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet 

az alábbi önkormányzati bérlakások 

költségelven történő bérbeadására 
 

A bérleti szerződés időtartama határozott idejű, 2 év.  

 

Megpályázható lakások 

 Ingatlan címe Komfortfokozat Lakás 
alapterülete 

Bérleti 
díj/m2/hó 

Bérleti díj/hó 

1. Hollóháza, 
Májushegy 
utca 2/A 

összkomfortos 70 m2 350 Ft 

 

24.500 Ft 

2. Hollóháza, 
Májushegy 
utca 2/B 

összkomfortos 70 m2 350 Ft 24.500 Ft 

3. Hollóháza, 
Petőfi Sándor 
utca 9. 

összkomfortos 85 m2 350 Ft 29.750 Ft 

4. Hollóháza, Miki 
Nándor út 1. 

komfortos 49 m2 250 Ft 12.250 Ft 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2021. november 10. (szerda) 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

- A pályázatot írásban, zárt borítékban, a „Önkormányzati bérlakás 

pályázat” jelige feltüntetésével kell benyújtani a Pálházai Közös 

Önkormányzati Hivatal Hollóházai Kirendeltségén (3999 Hollóháza, 

Szent László út 15.).  

- A pályázatot (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön 

pályázati lapon kell benyújtani.  

 

Pályázati feltételek: 

A pályázati feltételeket Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 12/2021.(X.5.) 

önkormányzati rendeletének 6.§.-a tartalmazza az alábbiak szerint: 

 



(1) A költségelven bérbe adható üres vagy megüresedő lakást a Képviselő-

testület pályázat útján, határozott időtartamra, legfeljebb 2 évre annak adja 
bérbe, akinek a lakáspályázat benyújtásakor nincs kizárólagos 

tulajdonában, használati joggal nem járó 50%-os mértéket meghaladó 
résztulajdonában vagy haszonélvezetében beköltözhető ingatlan, valamint az 
Önkormányzattal szemben nem áll fenn adótartozása. 

(2) Költségelven működő bérlakás bérlőjévé az jelölhető ki, aki: 
a) a kérelem benyújtásának időpontjában korábbi önkormányzati 

lakásbérletből származó lakbérhátralékkal nem rendelkezik, 
b) a lakásba költözők egy főre jutó nettó jövedelme legalább a mindenkori 

öregségi nyugdíjminimum 200 %-a, és 
c) vállalja a Képviselő-testület által e rendelet szerint meghatározott lakbér 

fizetését. 
 

A pályázathoz csatolni kell: 

- a felhívás mellékletét képező kitöltött pályázati adatlapot 

- a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekről 

– jövedelem típusának megfelelő- igazolást, vagy annak másolatát, 

- a vagyonnyilatkozatot 

- a pályázó és a vele együtt költöző személyek személyi igazolványának 

és lakcímkártyájának másolatát 

 

A pályázat elbírálásának rendje: 

A pályázatokat Hollóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

bírálja el a beadási határidő leteltét követő 20 napon belül.  

 

 

A pályázati adatlap, illetve az ahhoz tartozó formanyomtatványok elérhetőek 

a www.hollohaza.hu honlapon, illetve a Pálházai Közös Önkormányzati 

Hivatal Hollóházai Kirendeltségén (3999 Hollóháza, Szent László út 15.).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hollohaza.hu/

