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Ferencváros Önkormányzata 
 

 

Iktató szám: Sz-200/2022. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 

2022. május 25-i ülésére 
 
 
Tárgy:  Pályázat kiírása az érvényes lakáskérelemmel rendelkező szociálisan rászorultak 

részére, üres lakások bérleti jogának megszerzésére, a lakbér szociális alapon 
történő megállapításával 

 

Előterjesztő:  Baranyi Krisztina polgármester 
 
Készítette:  Vagyonkezelési Iroda 
 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bodrogai Tibor s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 
 

 

A döntéshez egyszerű   

minősített X többség szükséges. 

 
 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 
 

igen X 

nem  

 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Tisztelt Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság! 
 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. május 12-én 
megtartott ülésén döntött Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 
30/2020.(X.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 
 
A hivatkozott rendelet 4.§ (3) bekezdése alapján: 
„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság e rendelet 5. § -ában meghatározottak szerint minősített 
többséggel dönt évente legfeljebb 15 db üres lakás pályázat útján történő bérbeadásáról a 
lakáskérelemmel rendelkező szociálisan rászorultak részére. A lakáskérelmet az 1. számú melléklet 
kitöltésével kell benyújtani. Az alkalmazandó pályázati felhívást a rendelet 8. számú melléklete 
tartalmazza.” 
 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság szíves döntését a szociális 
lakáspályázat kiírásával kapcsolatban az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívásban szereplő 
tartalommal. 
 
Budapest, 2022. május 19. 
 
 
 Baranyi Krisztina s.k. 
 polgármester 
 
 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 
úgy dönt, hogy  
 
1) a …/2022. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívásban szereplő tartalommal 
pályázatot hirdet, összesen 15 db lakás bérbeadására, az érvényes lakáskérelemmel rendelkező 
szociálisan rászorultak részére, szociális lakbérfizetési kötelezettséggel. 
 
Határidő: 120 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

2) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat közzétételéről, lebonyolításáról.  

Határidő: 120 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

3) felkéri a polgármestert, hogy a benyújtott pályázatok vizsgálatát követően a pályázat eredményének 
megállapítása érdekében gondoskodjon az anyag Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elé 
terjesztéséről. 
 
Határidő: 120 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


