
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

SZOCIÁLIS LAKÁSPÁLYÁZATOT  

hirdet üres lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadására 

 
Budakalász Város Önkormányzata szociális lakáspályázatot hirdet üres önkormányzati lakások 2 év határozott 
időre történő bérbeadására a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, és a lakások bérleti díjáról szóló 20/2018. (X.26.) számú 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Lakásrendelet) alapján. 
 
A pályázat megjelenési ideje: 2020. december 3. 
 
A pályázati kiírás közzététele: a Budakalászi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, külső 
hirdetőtábláján, valamint letölthető a www.budakalasz.hu önkormányzati honlapról 
https://www.budakalasz.hu/onkormanyzat/palyazatok/ link alatt. 
 
Szociális lakáspályázatra kiírt lakások a következőek: 
 

Sorszám Lakcím Terület            
(m2) 

Komfort 
fokozat 

Szociális 
lakbér 
(Ft/hó) 

Elvégzett 
felújítás 

Helységek Jogosult 

1. Budakalász             
Gyár u. 7/1 

22 komfortos 12.100        tisztasági 
festés, 
mosogató, 
tűzhely, 
bojler 

1 szoba,        
1 konyha,           
1 fürdőszoba 

1 vagy 2 
fő 

2. Budakalász         
Kolónia u. 4/4 

81 összkomfort 56.700 konyha 
festés 

3 szoba, 
konyha, 
fürdőszoba,      
WC, padlás, 
pince, külön 
használatú 
kert 

4 fő vagy 
több 

3. Budakalász 
Szentendrei út 1.    
1. emelet 3. 

86 összkomfort 60.200 konyha 
festés, új 
mosogató, új 
tűzhely 

2 és 1/2 
szoba, 
előszoba, 
konyha, 
fürdő,           
WC, tároló 

4 fő vagy 
több 

4. Budakalász          
Budai út 53.           
utcafronti lakás 

45 összkomfort 31.500 szoba 
laminált 
padló, festés, 
tűzhely, 
mosogató, új 
WC csésze 
és új WC 
tartály 

1 és 1/2 
szoba, 
konyha, 
kamra, 
fürdőszoba 
WC-vel, 
közlekedő 

2 fő vagy 
több 

 
A bérbe adható lakás szobaszáma (lakásigény) – az együttköltöző személyek számának alapulvételével – szociális 
bérbeadás esetén 
a)  egy személyig a 1 lakószobát, 
b)  két személyig a 1,5 lakószobát, 
c)  három személyig a 2 lakószobát, 
d)  négy személyig a 3 lakószobát nem haladhatja meg. 
 
 
Pályázni a mellékelt adatlap kitöltésével, aláírásával és a mellékletek csatolásával lehet.  

 

 

http://www.budakalasz.hu/
https://www.budakalasz.hu/onkormanyzat/palyazatok/


Pályázati feltételek 

Szociális helyzete alapján önkormányzati tulajdonú lakás bérlésére pályázatot nyújthat be az,  
- akinek az együtt lakó családtagok egy főre eső havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 

mindenkori öregségi nyugdíjminimum 3,5 szeresét (azaz 99.750 Ft-ot), egyedülálló esetén 4,5 
szeresét (azaz 128.250 Ft-ot), 

- akinek nincs a tulajdonában olyan vagyona, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének nyolcvanszorosát (azaz 2.280.000 Ft-ot) 

 
A pályázó pályázata érvénytelen: 

a) ha a pályázó a pályázatában a valóságnak nem megfelelő adatot tüntet fel,  
b) ha a pályázónál, vagy a vele együtt költözőknél a Lakásrendeletben foglalt bérbeadási 

jogcímeknél felsorolt kizáró körülmények valamelyike fennáll,  
c) ha a pályázó a szükséges igazolásokat a pályázatához nem csatolta,  
d) ha a pályázó jövedelmi viszonyai a pályázati feltételeknek nem felel meg, 
e) ha a pályázónak vagyoni helyzete a pályázati feltételeknek nem felel meg. 

 
Nem köthető bérleti szerződés azzal a személlyel, 

a) akinek önkormányzati bérleménye után bérleti vagy használati díj, különszolgáltatási díj, közmű, helyi 
adó, illetve akinek bármely jogcímen az Önkormányzat, illetve annak gazdasági társaságai felé 60 napot 
meghaladó tartozása van, 

b) aki saját maga vagy vele együttköltöző közeli hozzátartozója lakás, hétvégi ház (üdülő) 
tulajdonjogával, vagy bérleti-, haszonélvezeti jogával rendelkezik, vagy  

c)  aki jogcím nélkül használ önkormányzati lakást,  
d)  aki szociális, jövedelmi és vagyoni feltételek vizsgálatához, illetve bérbeadás iránti kérelmében  
     valótlan adatot közölt, 
e)  pályázatában valótlan adatot közölt. 

 
A pályázatok leadási határideje: 2021. január 11. (hétfő) 18:00 óra. 
 

A benyújtási határidőn túl pályázatok befogadására nincs jogszabályi lehetőség! 

 
A pályázat benyújtásának helye: Budakalászi Polgármesteri Hivatal 

Ügyfélszolgálati Iroda 
(2011 Budakalász Petőfi tér 1.) 

 
A pályázat benyújtásának módja:  
A pályázat benyújtható személyesen az Ügyfélszolgálaton, a hivatal postaládájába helyezve, illetve postai úton. 
  
Postai úton történő beadás esetén a határidő megtartottnak akkor tekinthető, ha a küldemény legkésőbb a 
pályázati határidő lejáratának napján igazoltan átvételre került. (Postai feladás esetén a pályázót terheli annak 
bizonyítása, hogy a küldemény a címzetthez határidőben megérkezett.) 
 

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázóktól további információkat kérjen, vagy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa. 

Pályázatok elbírálása:  

A formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokról, a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 
(TSZHB) zárt ülésen dönt, és meghatározza lakásonként az I., II., III. helyezett pályázót.  

A pályázat eredményéről a helyezést elérő és el nem érő pályázók írásban (postai úton vagy e-mailen) 
értesítést kapnak. 

A lakás megtekintésére az I. helyezett pályázónak van lehetősége, aki, amennyiben 15 napon belül nem köt 
bérleti szerződést az önkormányzattal, a II. helyezett pályázónak nyílik meg a lehetősége lakásmegtekintésre 
és bérleti szerződés megkötésére. 



A bérbeadás időtartama legfeljebb 2 év. 
Az önkormányzat a nyertes pályázóval 2 év határozott időre köt bérleti szerződést. A lakásbérleti szerződés 
hosszabbítható, a Lakásrendelet feltételei szerint.  

A Lakásrendelet előírásain kívül a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben (Lakástörvény) előírásai az irányadóak. 

Egyéb információk: 
 
A pályázattal kapcsolatos egyéb információ kérhető a Budakalászi Polgármesteri Hivatal Műszaki- és főépítészi 
irodáján.  
E-mail: varga.monika@budakalsz.hu és szeleczky.szilvia@budakalasz.hu   
Telefonon: 06-26/340-266 /103 mellék és 06-70/331-8653 és 06-70/455-6937 
 
 
Budapest, 2020. december 3. 
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