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MIT KELL TENNEM, 
ha az önkormányzat tulajdonában álló üres lakást sz eretnék bérelni?  

 
A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével megszűnt a korábbi „lakásigénylési” rendszer. Az 
önkormányzatok a hivatkozott törvény és annak felhatalmazása alapján alkotott helyi 
rendeletekben szabályozzák az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadását. 
 
A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat tulajdonában lévő üres lakások 
bérbeadására elsősorban pályázat útján van mód. A pályázati kiírást a Budapest Főváros VI. 
kerületi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) hirdető tábláján legalább 15 napra ki kell 
függeszteni, lehetőség szerint a Terézváros című kerületi lapban, valamint az önkormányzat 
honlapján is közzé kell tenni. A kiírt pályázaton az vehet részt, aki a pályázati feltételeknek 
maradéktalanul megfelel. 
 
A pályázati kiírás szerint piaci, költségalapú, illetve szociális jellegű bérletre lehet benyújtani 
ajánlatot. A pályázati ajánlatokat a Hivatal dolgozza fel, és az illetékes Bizottság választja ki a 
pályázati nyertest, valamint a második helyre sorolt pályázót.  
 
A pályázat nyerteseinek és második helyezettjeinek a sorszámát a Hivatal hirdető tábláján 5 napra 
ki kell függeszteni, ezzel egyidejűleg a nyertes pályázót értesíteni kell a szerződés megkötésének 
időpontjáról. 
 
Nyomtatvány:  
Pályázat kiírása esetében a szükséges nyomtatványokat a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1067 
Budapest, Eötvös u. 4.) vehetik át az érdeklődők. 
 
Bármilyen, a témával kapcsolatos további kérdésével ügyintézőink várják ügyfélfogadási időben 
személyesen a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban (1067 
Budapest, Eötvös u. 3., I. emelet). Általános felvilágosítást telefonon, faxon, illetve e-mailben is 
kérhet: 
 

Név Beosztás  Telefon Fax Email cím 

Borsós Eszter ügyintéző  342-0909/2435 351-8936 borsos.eszter@terezvaros.hu 

Králik Julianna ügyintéző 342-0909/2460 351-8936 kralik.julianna@terezvaros.hu 

Kerényiné dr. Bakos Andrea ügyintéző 342-0909/2460 351-8936 kerenyine.andrea@terezvaros.hu 

 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
– A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 1993. évi LXXVIII. törvény. 
– Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2006. (III. 21.) önkormányzati rendelet.  
 


