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A Budapest III. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és 

Lakásgazdálkodási Bizottsága  
 

LAKÁSPÁLYÁZATOT HIRDET 

 

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának tulajdonában lévő 

lakások  

piaci alapon történő bérbeadására 

 
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2017. december 22- től 2018. január 22–ig 

12:00 óráig terjedő időszakban pályázatot ír ki a tulajdonában álló 5 db teljes körűen felújított állapotú lakás 5 év 

határozott időre szóló bérleti jogának elnyerésére.  

 

A pályázati nyomtatvány (dokumentáció) térítés ellenében szerezhető be az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 

székhelyén (1033 Budapest, Mozaik utca 7.), 10.000,-Ft bruttó térítési díj ellenében (a pénztári befizetésről szóló 

igazolás ellenében váltható ki a sorszámmal ellátott pályázati dokumentáció).  

Egy pályázó kizárólag 1 lakásra nyújthat be érvényesen pályázatot. 

A pályázat kiírója:   Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 

A pályázat lebonyolítója: Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 

I. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
 

1. A pályázaton való részvétel feltételei: 

A pályázat nyilvános, azon bárki részt vehet, aki a kiírt pályázati feltételeknek maradéktalanul 

megfelel. A pályázaton részt vehet: 

a) azon cselekvőképes természetes személy, aki a pályázat kiírásának napján betöltötte a 18. életévét 

(vagy házasságkötése útján nagykorúvá vált); 

b) akinek, illetve vele együtt költöző személyeknek másik lakáson tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga vagy 

önkormányzati lakáson bérleti joga nem áll fenn 

c) akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása; 

nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt bírósági, 

végrehajtási eljárás, és az önkormányzattal korábban kötött bármely szerződéséből eredő egyéb tartozása 

nincs, 
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d) aki 5 éven belül nem költözött be önkényes módon az önkormányzat tulajdonában lévő lakásba, 

e) a pályázó, illetve a vele együtt költöző személyek közül legalább egy fő legalább 6 havi munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, nyugdíjszerű ellátásból vagy GYED-ből származó igazolt 

jövedelemmel rendelkezik; 

f) a pályázó és a vele együtt költöző személyeknek az egy főre jutó nettó jövedelme el kell, érje legalább  

1 fős háztartás esetében 2 vagy több fős háztartás esetében 

 

Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

800%-át 

(ez 2017-ben 228.000,-Ft) 

Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 400%-át 

 (ez 2017-ben 114.000,-Ft) 

 

g) vállalja, hogy a bérleti szerződésben meghatározott lakbért, külön szolgáltatások díját és a mindenkori közös 

költséget a lakásbérlet teljes időtartama alatt megfizeti; 

h) vállalja három havi lakbér összegének megfelelő óvadék megfizetését; 

i) a lakásbérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalás díjának megfizetését; 

 

 

2. A pályázaton nem vehet részt, illetve a pályázatát érvénytelennek kell tekinteni, ha: 

a) az I. fejezet 1. bekezdésben felsorolt részvételi feltételek nem felel meg; 

b) a pályázati kiírás napjától visszamenőleg 10 éven belül mondott le önkormányzati lakás bérleti jogáról 

pénzbeli térítés ellenében; 

c) a pályázati kiírás napjától visszamenőleg 10 éven belül önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogát 

magántulajdonú lakóingatlan tulajdonjogára cserélte; 

d) önkormányzati lakásra korábban fennállt bérleti jogviszonya a Bérlő felróható magatartása miatt szűnt meg; 

e) a benyújtott lakáspályázatában, vagy korábban fennállt bérleti jogviszonya ideje alatt, a számára kedvezőbb 

elbírálás érdekében, szándékosan valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott; 

f) az a)-e) pontokban írt körülmények a Pályázóval együtt költöző személyre vonatkozóan állnak fenn. 

 

3. Érvénytelen a pályázat: 

a) amely pályázatot nem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, vagy nem a pályázati kiírásban 

megjelölt határidőn belül, valamint nem személyesen (vagy meghatalmazott útján) adtak be az Óbudai 

Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán; 

b) amely pályázatot hiányosan, nem minden kérdésre kiterjedően, nem egyértelműen a szükséges adatok 

kitöltésével adtak be, vagy a kötelezően csatolandó összes dokumentumok tekintetében hiányos; 

c) ha a pályázatban a pályázó valótlan, ellentmondó adatokat közöl; 

d) ha a pályázó vagy a pályázóval együtt költöző személyek ugyanazon lakáspályázaton külön-külön nyújtanak 

be pályázatot; 

e) amely nem felel meg a Pályázati Kiírásban meghatározott részvételi feltételeknek; 
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4. A pályázat speciális feltételei: 

Óvadék: 

A bérleti szerződésből eredő kötelezettségek biztosítására a nyertes pályázónak, közvetlenül a szerződés 

megkötése előtt óvadékot kell fizetnie. A szerződés megszűnésekor a fel nem használt óvadékot vissza kell 

fizetni Bérlőnek. Az óvadék után a bérlőt nem illeti meg kamat. Az óvadék összege a bérbe adott lakás 

mindenkori havi bérleti díjának háromszorosa. A pályázaton meghirdetett lakások esetében az óvadék 

összege lakásonként meghatározásra kerül, melyet a II. fejezet 1. pontjában található táblázatban kerül 

rögzítésre. 

II. MEGPÁLYÁZHATÓ LAKÁSOK ADATAI 
 

A pályázatra kiírt lakás településen belüli elhelyezkedése, sorszáma, szobaszáma, komfortfokozata, alapterülete 

és egyéb jellemzői: 

Ss

z. 

Út/utca Em

. 

Szob

a 

Félsz

. 

Komfort

f. 

Alapterül

et 

Lakbér 

kat. 

Közös 

költség 

Szemétsz. 

díj 

Vízátalány 

díj 

Óvadék összege 

1. 
Juhász 

Gy. u. 
III. 2 - összk. 47 m2 I. 5995,-Ft 1525,-Ft 

vízórával 

rendelkezi

k 

240.000,-Ft 

2. 
Juhász 

Gy. u. 

Fsz

t. 
2 2 összk. 80 m2 V. 8400,-Ft 3850,-Ft 

vízórával 

rendelkezi

k 

375.000,-Ft 

3. 
Madzsar 

J. u. 

Fsz

t. 
2 2 összk. 81 m2 V. 

29399 ,-Ft 

fűtéssel 

együtt 

3811,-Ft 

vízórával 

rendelkezi

k 

375.000,-Ft 

4. 

Pablo 

Neruda 

u. 

I. 3 - összk. 73 m2 IV. 10585,-Ft 4189,-Ft 

vízórával 

rendelkezi

k 

345.000,-Ft 

5. 
San 

Marco u. 
IV. 2 1 összk. 

57 m2 + 2,3 

m2 tároló 
II. 11400,-Ft 

725 

Ft/Fő 

3200 

Ft/Fő 
270.000,-Ft 

 

A jelen pályázati kiírásban meghirdetett lakások üresek, műszaki állapotukat tekintve teljes körűen felújítottak, 

rendeltetésszerű használatra alkalmasak. 

A lakások alaprajzát, az energetikai tanúsítványt és a lakásról készült fényképeket a pályázati dokumentációban lehet 

megtekinteni. 

III. A LAKÁSBÉRLETHEZ KAPCSOLÓDÓ BÉRLŐI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 
A lakbér és a külön szolgáltatások díját a Bérlő köteles a Bérbeadónak megfizetni. A díjakat a Bérlő minden hónapban 

előre, a tárgyhó 10. napjáig köteles megfizetni a bérleti, illetve a szolgáltatási szerződésekben meghatározott módon 

és időben. A bérleti és a külön szolgáltatások díját a Bérbeadó évente - a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletnek 

megfelelően – módosíthatja 
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1. Bérleti díj:  

A bérlő által fizetendő lakbér összege a 9/2015. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 49/B §. határozza meg. 

 I. kategória II.kategória III.kategória IV.kategória V.kategória 

Alapterület 30-49 50-59 60-69 70-79 80- 

Bérleti díj 80.000,-Ft 90.000,- Ft 105.000,- Ft 115.000,- Ft 125.000,- Ft 

 

2. Közüzemi szolgáltatások díjai:  

A közműszolgáltatóval a Bérlőnek kell szerződést kötnie. A díjat a közműszolgáltató külön számlázza. A 

közüzemi díjakat közvetlenül a közüzemi szolgáltatók felé köteles teljesíteni a bérlő.  A közüzemi díjakat a 

birtokbaadási jegyzőkönyvön szereplő birtokbaadás időpontjától kell fizetni! A bérlő köteles évente egy 

alkalommal a bérbeadónak bemutatni a közüzemi szolgáltatók által kiállított nullás igazolásokat.  

A közüzemi szolgáltatások körébe tartozik különösen: 

a) elektromos áram 

b) víz-és csatornahasználat  

c) gáz/távhőszolgáltatás 

 

3. Külön szolgáltatások díjai:  

A lakás bérlője az alább felsorolt, a bérleti szerződésben vagy más megállapodásban vagy jogszabályban 

meghatározott külön szolgáltatásokért  (az alap lakbéren felül) külön szolgáltatások díját is köteles 

megfizetni, ha arra a közműszolgáltatóval külön szerződést nem kötött. A külön szolgáltatási díjakat a 

birtokbaadási jegyzőkönyv dátumától kell fizetni!  

A külön szolgáltatások körébe tartozik különösen:  

a) víz-és csatornahasználat (ha nem rendelkezik vízórával), 

b) szemétszállítás,  

c) fűtésszolgáltatás, különösen távfűtés, központi fűtés és/vagy meleg vízszolgáltatás,  

d) kéményellenőrzés megrendelés szolgáltatási-és kiszállási díja,  

e) közös víz, 

f) közös költség felújítási alapot meghaladó része. 

 

A víz- és csatornahasználati díj – önálló fogyasztásmérő beépítését és hitelesítését követően – közvetlenül a 

szolgáltató részére térítendő. 

A fenti szolgáltatások ellenértékét a Bérlő köteles a Bérbeadónak megfizetni. A díjakat a Bérlő minden hónapban 

előre, a tárgyhó 10. napjáig köteles megfizetni a bérleti, illetve a szolgáltatási szerződésekben meghatározott módon 

és időben. A bérleti és a külön szolgáltatások díját a Bérbeadó évente - a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet 

keretei között- megfelelően módosíthatja. A közös költség összegét a Társasház közgyűlése határozza meg 
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IV. A BÉRBEADÁS ÉS A LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 
 

1. A bérbeadás és a lakásbérleti szerződés általános feltételei: 

A bérleti szerződést az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság által hozott határozat alapján a 

kijelölt pályázóval kell megkötni, a bizottsági döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. A szerződéskötés az 

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében történik (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) a 

Vagyonkezelővel előre egyeztetett időpontban, közjegyző előtt. 

A bérleti szerződés tartalmazza: 

a) a szerződő feleket 

- az Önkormányzat bérbeadói feladatainak ellátásával megbízott Vagyonkezelő (Óbudai Vagyonkezelő 

Nonprofit Zrt.) nevét, székhelyét; 

- a bérlő személyazonosítási adatait (név, születési név, születési hely, ideje, anyja neve, lakcíme) 

b) a lakás pontos adatait: címét, alapterületét, komfortfokozatát, szobaszámát és egyéb lényeges 

adatait; 

c) a bérbeadás időtartamát, lejáratát vagy feltételeit; 

d) a bérbeadás jogcímét, a bérbeadást megalapozó bérbeadói nyilatkozatra való utalást; 

e) a lakásba a bérlővel együtt költöző személyazonosítási adatait az a) pontnak megfelelően; 

f) a lakbér összegét, külön szolgáltatási díjak összegét, megállapításuk, megfizetésük és elszámolásuk 

módját, a megváltoztatásra vonatkozó szabályokat; 

g) a bérbeadó és bérlő jogait, kötelezettségeit, felelősségét. 

 

A lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó benyújtsa az egy hónapnál nem 

régebbi FÖMI igazolást magántulajdon fennállásáról vagy annak hiányáról az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-

nél (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).  

Az igazolás beadásának határideje, az erről való felszólítás átvételétől számított 15 nap. A határidő elmulasztás 

esetében a nyertes pályázó elveszti jogát a szerződéskötésre. 

 

A lakásokra vonatkozó bérleti szerződések megkötése közjegyző közreműködésével történik (a közjegyzői 

költség megfizetését a nyertes pályázó viseli). 

 

A piaci alapon bérbe adott lakás lakbérének megállapítására a vonatkozó helyi rendelet rendelkezései az 

irányadók. 

 

A megpályázható lakások a szerződés időtartama alatt piaci alapon megállapított bérleti díjjal bérelhetők. A 

bérlő/k megváltozott jövedelemi viszonyai esetén sem csökkenthető a bérleti díj. 

 

A lakásbérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy a bérlőnek a lakbér mellett meg kell fizetnie a közüzemi díjakat és a 

külön szolgáltatások díjait (elektromos áram, víz-és csatornadíj, fűtésdíj, gázdíj, lift használat, szemétszállítás stb.). 

Amennyiben a bérleti szerződés megkötését követően nyer bizonyítást, hogy a pályázó (bérlő/k) a 

pályázatában valótlan adatot/körülményt közölt – mely körülmény a pályázat meghirdetését megelőzően 

keletkezett – és annak korábbi ismerete a pályázat érvénytelenségét eredményezte volna, a Bérbeadó a bérleti 
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szerződést jogosult felmondani és a lakás kiürítését kezdeményezni. 

 

V. A PÁLYÁZATI ANYAG BESZERZÉSÉNEK, VALAMINT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS 

MÓDJA 
 

1. A pályázat kiírásának időpontja: 2017. december 22. 

2. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 22. 12 óra 

3. A pályázat leadásának helye:  Vagyonkezelő Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) 

4. A licit időpontja:   külön értesítés alapján 

 A pályázati kiírás és a pályázati dokumentáció beszerezhető az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 

Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) az alábbi ügyfélfogadási időben: 

Hétfő:        08.00-12.30-ig és 13.00- 17.30-ig 

Kedd:         08.00-12.30-ig és 13.00-16.00-ig 

Szerda:       08.00-12.30-ig és 13.00-16.00-ig 

Csütörtök:    08.00-12.30-ig és 13.00-16.00-ig 

Péntek:  08.00-12.00-ig 

 

 A pályázati kiírás és az alábbi internetes oldalakról ingyenesen letölthetők: www.obuda.hu és 

www.ovzrt.hu.  

Pályázati dokumentáció bruttó vételára: 10.000,-Ft.  

A pályázati nyomtatvány (dokumentáció) térítés ellenében szerezhető be az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 

székhelyén (1033 Budapest, Mozaik utca 7.), 10.000,-Ft bruttó térítési díj ellenében (a pénztári befizetésről 

szóló igazolás ellenében váltható ki a sorszámmal ellátott pályázati dokumentáció). 

Pénztári nyitva tartás (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) 

Hétfő:   de. NINCS, du.15.00-17.30-ig 

Szerda:  08.30-12.00-ig és 13.00-16.00-ig 

Csütörtök:   08.30-12.00-ig, du. NINCS 

 

5. A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények: 

a) A pályázat személyesen (vagy meghatalmazott útján) történő benyújtásának helye: az Óbudai Vagyonkezelő 

Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálata (1033 Budapest, Mozaik u. 7.); 

b) A pályázat kizárólag a Vagyonkezelő által erre a célra rendszeresített adatlapon, megfelelő és hiánytalan 

módon kitöltve, aláírva nyújtható be személyesen vagy meghatalmazott útján. (A meghatalmazást teljes 

bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni.) Hiánypótlásra nincs lehetőség a pályázat 

benyújtását követően! A pályázati kiírás V. fejezet 6. pontjában felsorolt kötelezően csatolandó igazolások, 

iratok hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 

http://www.obuda.hu/
http://www.ovzrt.hu/
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c) A pályázó az azonos időpontban meghirdetett lakások közül legfeljebb egy lakásra nyújthat be pályázatot, 

amelyet 1 pályázati adatlap kitöltésével tehet meg, melyből egy lakásnak az elnyerésére van lehetőség; 

 

6. A megpályázható lakások bérleti joga csak a jelen pályázati kiírásnak tartalmi és formai szempontból 

egyaránt megfelelő pályázat benyújtásával szerezhető meg. A pályázathoz az alábbi iratokat kell 

kötelezően csatolni: 

a) lakáspályázati adatlap hiánytalanul kitöltve, a pályázók(k) és együtt költöző személyek által aláírva; 

b) a pályázó(k) vagyonnyilatkozatai hiánytalanul kitöltve; 

c) együtt költöző személyek vagyonnyilatkozatai hiánytalanul kitöltve; 

d) munkáltatói jövedelemigazolás (eredeti) a pályázó nevére szólóan, amelyet a munkáltató tölt ki 6 havi nettó 

átlag jövedeleméről, a pályázati benyújtásától visszamenőleg 6 hónap nettó jövedelemére vonatkozóan. 

Ezen formanyomtatványtól el lehet térni, amennyiben a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás 

formailag és tartalmilag megfelel a pályázati anyaghoz kiadott formanyomtatványnak.  Csatolni kell továbbá, 

az utolsó havi fizetési bérjegyzéket vagy utalást igazoló banki bizonylatot. (Büntetőjogi nyilatkozatot, alkalmi 

munkáról szóló nyilatkozatot és bruttó jövedelemigazolást nem fogadunk el! Pályázók és együtt költözők 

esetében a pályázat kiírója ellenőrzi a jövedelemigazolás valóságtartalmát – munkáltató közvetlen 

megkeresése útján, cégbírósági bejegyzés stb.) 

e) nyugdíjszerű ellátások esetén éves nyugdíjközlő és utolsó havi postai szelvény a kifizetésről vagy utalást 

igazoló banki bizonylat, nyugdíjközlő hiányában a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolás az ellátás 

havi összegéről; 

f) Magyar Államkincstár által folyósított jövedelem esetén a megállapító határozat, ennek hiányában a 

Magyar Államkincstár által kiállított hatósági bizonyítvány az ellátás havi összegéről + az utolsó havi ellátásról 

postai szelvény vagy utalás esetén banki bizonylat; 

g) vállalkozás esetén jövedelemigazolásként csak a NAV éves igazolása fogadható el, új vállalkozás esetén 

legalább negyedéves igazolás szükséges a NAV-tól vagy könyvelő által kiállított igazolás. 

 

 

VI. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA 
 

1. A pályázat elbírálása: 

A benyújtott pályázatokat az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. dolgozza fel és a pályázókat a pályázati kiírás 

mellékletét képező pontrendszer alapján rangsorolja. A pályázatok értékelését követően legfeljebb az 5 legmagasabb 

pontszámot elérőt az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. értesíti a licit helyszínéről és időpontjáról, amely során a 

licitálok ajánlatot tehetnek arra, hogy hány havi bérleti díjat kívánnak előre befizetni egy összegben. Lakásonként az 

I-III. Helyezettre az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. javaslatot tesz. A javaslatot – ide értve az érvényes és 

érvénytelen pályázatokat is – a Vagyonkezelő terjeszti elő az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság 

elé döntésre. 

A pályázatok elbírálására a pályázati határidő leteltét követő 60 napon belül kerül sor. A pályázat 

eredményéről az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. írásban értesíti ki a pályázókat. 
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Ha a pályázat nyertesénél a határozat meghozatalát követően a pályázat kiírásban szereplő valamely kizáró ok merül 

fel, illetőleg a bérleti szerződést és a bérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül a szükséges 

közműszolgáltatókkal a szerződéseket nem köti meg neki felróható okból, illetőleg írásban lemond a bérleti 

jogviszony lehetőségéről, vagy az óvadékot illetve az előre vállalt bérleti díjat nem fizeti meg, a FÖMI igazolást 

meghatározott időn belül nem mutatja be, úgy a sorrendben következő pályázónak nyílik meg a lehetősége a bérleti 

szerződés megkötésére.. 

Eredménytelen a pályázat, ha a pályázat nyertesével, illetve a sorrendben őt követő pályázók egyikével sem 

jön létre a bérleti szerződés. 

VII.  ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ 
 

1. Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 

2. A pályázóval együtt költöző személynek tekinthető: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

8:1. § „közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt 

gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér” és a „hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, 

az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér 

házastársa; 

3. Egyedülállónak tekinthető: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy a házastársától 

külön él. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha lakcímük különböző. Továbbá a pályázat 

benyújtásakor egyedülálló személy, illetve egyedülállóként neveli gyermekét/gyermekeit és a 

megpályázott lakásba is egyedülállóként, gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülőként költözik. 

4. Jövedelem típusai: 

a) Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból (megbízási és vállalkozási szerződésből) származó 

jövedelem; 

b) Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 

jövedelem; 

c) Gyermekgondozási támogatások: terhességi-gyermekágyi  segély, csecsemőgondozás díj, 

gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék; 

d) Nyugellátás, és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, 

korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rokkantsági 

járadék, rehabilitációs járadék, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék. 

 

A pályázati anyag benyújtásával, valamint a pályázattal kapcsolatban felmerülő egyéb kérdésekben, 

ügyfélfogadási időben a 06-1-4303-460 telefonszámon vagy személyesen az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 

Lakásgazdálkodási Osztályán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) kérhető felvilágosítás. 

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kifüggesztett pályázati feltételeket figyelmesen olvassák el, mert 

a hiányosan kitöltött és benyújtott pályázatok érvénytelenek. 

 

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy érvényes pályázat mellett is visszavonja az adott lakásra kiírt pályázatot. 


