
PALYAZATI KIIRAS
iinkorm{nyzati b6rlakis piaci alapI b6rbeadis6ra

Litdr Ktizsdg Onkorminyzatenak Kdpvisel6-testtilete p6ly:izatot hirdet piaci alapri onkormrinyzati lakis
b6rbeadrlsiira maximum I 6ves id6tartamra,

A lakis helye: Lit6r, Arpid u. 9. (62 hrsz.)
A lakisok m6rele: I db 56 m2-es risszkomfortos, 1,5 szoba

A fizetend6 lakb6r m6rt6ke: minimum 1750 Ftlmzlh6, mely 2023. els6 f6l6v6ben feliilvizsgilatra
keriil.

Ezen kiviil a b6rl6t terheli a lakrisban felmertil6 rezsikolts6g (viz-csatoma, g6a, villamos energra es

szem6tszillit6s dija).
Lakris, illewe helyis6g annak a termdszetes szem6lynek, illewe helyis6g esetdn annak a
magdnszem6lynek, jogi szemilynek, illewe jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez6 szervezetnek adhat6
b6rbe, akik az alibbi bdrbeadrisi feltdteleknek egy0ttesen megfelelnek:

- Cselekv6kdpes, kivdve, ha a szerz6d6s b6rleti jog folytatdsrira irimyul. A jogi szem6ly,
illeoe jogi szem6lyisdggel nem rendelkez6 szervezetek esetdben a szewezet a re6
vonatkoz6 jogszabrilyi el6irrisok szerint jogosult.

- Nem hasmil jogcim n6lkiil lak6st, vagy helyis€get
- Birleti szerz6d6st a berl6nek felr6hat6 okbol sztintette meg a bdrbead6, de a felmond6st6l,

illewe a lakrisfrelyis6g kiiiritisdt6l szfunitott l0 6v m6r eltelt.
- Akinek nem rill fenir az tinkorm6nyzttal, illetve a ktiziizemi szolgriltat6kkal szemben

tartozAsa, kiv6ve, ha a tarlozls megfizet6s6re rdszletfizetdsi megrillapodrist kdttttt 6s aa
teljesiti.

- Aki rendszeres - a b€rbeadiist megel6z6 hat h6nap ritlag6ban szimolt - olyan jdvedelemmel
rendelkezik, hogy az egy ftire es6 rendszeres jdvedelme el6ri a bdrbe adand6 lakisb6rleti
dij6t. A rendszeres jiivedelmet, vagy munk6ltat6 eltal kiillitott jdvedelemigazolissal, az
Ad6hat6s6g 6ltal kiellitott jdvedelemigazoliissal, illetve alkalmi munkavillal6i kdnyvvel
kell igazolni.

- Akinek nem volt a b6rbead6st megelSz<i k6t 6ven beltil hiromhavi b6rleti dijnril, - hriromhavi
kdz0zemi dijnril magasabb tartozisa" kiv6ve, ha a tartozis kiegyenlit6s6t6l szrim{tott egy 6v
m6r a bdrbead6sig eltelt.

Szakember-elhelyezds cilj6b6l lakris bdrbead6srira - ilyen irdnyri k6relem alapjin - a

Kdpvisel6{estiilet jogosult a Hivatal, az Onkormdnyzat intezm6nyei, valamint k0z6rdekii
feladatot ell6t6 szervek szakember ellrtofisega biaositisa 6rdek6ben olyan szem6ly rdsz6re,
aki kdzszolgilati, kdzalkalmazotti, vagy egy6b munkaviszonyban rill 6s akinek alkalmaziisa
az 0nkorminyzat, vagy int6zmdnyek, tovribbri kttz6rdekfi feladatot ellit6 szervek kdtelez6
feladata ell6tisihoz felt6tleniil indokolt.
Szakember-elhelyez6s k0r6ben csak akkor adhat6 b6rbe <inkorminyzati bdrlak6s, ha a
Ieend6 b6rl6 6s vele egyiitt k0ltdz6 hozzLtartoz6i tulajdon6ban Lit6r vagy 50 km-es
kdrzet6ben nincs bektiltdzhet6 lak6ingatlan.
Szakember-elhelyezds cdljrira lakrist, a meghaterozott munkakdrh0z kapcsol6d6aa,
legfeljebb a munkaviszony fennrillisa idcitartamira lehet bdrbe adni.



A p6ly6zatot ir6sban, az e c6lra rendszeresitett adat a sdiks6ges mell6kletek csatoliis6val, Litdri
s Onkorm Hivatal zo dhez 8

postai lton.

A p6ly6zatok benyriitisi hatrirideie: 2022. november 17. 15:30 6ra

A oilyizat elbir6lisrihoz sztiksdges a prilyriz6nak nyilatkozni: arra vonatkoz6an, hogy a pily6zatban
foglalt felt6teleket elfogadja, 6s a meghaterozott tinlorminyzati Iakdsra birleti szerzod6st kivriLn ktitni.
A p6ly:iz6nak a meghaterozott havi lakbir tdbb h6napr4 de legalibb h6rom h6napra - el6re, egy
dsszegben ttirt6n6 megfizetdsdre kell ajiinlatot tenni.

1. aki a legmagasabb b6rleti dijat ajdnlja meg.
2. Amennyiben ttibb pdlydzf egrezfl tisszegff ajdnlatot nytjt be a b6rleti dij

vonatkoz6sdban, a pilyriz6k kiiziil a szerz6d 6st azzal kell megkdthi, aki a b6rleti
dijat a leghosszabb id6szakra el6legezi meg eS/ iisszegben.

3. Amennyiben tiibb pdlydz6 vdllalja a b6rleti dij leghosszabb id6szakra tiirt6n6
megel6legez6st egy iisszegben, riry a K6pvisel6-testiilet sorsolis ritj6n diint.

Az eredmdnv kcizl6sdnek m6dia ds idopontia:

A p6lvizatok elbir6 I6s6nak hatirideie: 2022. november 23,

P6lvilaat eredmdnvdnek ktizl6se: Kdpviselo{estiileti tildst kdvet6en 3 napon beliil irisban 6rtesit6s.

Szerz6d6s meektit6s6nek m6dia 6s hatdrideie: az eredmdn y kdzldst ktivet6 I 5. napon bel0l.

Az adatlapok szemityesen 6tvehet6k Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzatinil, illetve letttlthet6 a www.liter.hu
honlap16l.
A r6szletes pilylzati kiirris megtekinthet6 az dnkormrinyzat hirdet6t irbkij{n, valamint ktizs6gtink
honlapjri.n, a www.liter.hu cimen.

Litlr,2022. november 3
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A p6ly6zat elbir6l6s6nak szempontia:


