
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2022. (…) önkormányzati rendelete 

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 

30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és 

helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 

évi LXXVIII. törvény 3. § (1) - (2) bekezdésében, 34. § §-ában és 86. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1.§ 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások 

és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. Hirdetési helyszín: hirdetmény esetén a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatot ellátó 

helyiségeinek hirdetőtáblái, az önkormányzat honlapja, pályázat esetén az előbbiek, továbbá az 

önkormányzat hivatalos facebook-oldala, és a pályázat kiírója által meghatározott internetes 

weboldal.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

3. § 

 

A Rendelet 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

 

 

4. §  

 

A Rendelet 9. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 

 

5. §  

 

Ez a rendelet 2022. ........................... napján lép hatályba. 

 

Budapest 2022. ............................. 

 

 

 

Baranyi Krisztina 

polgármester 

Baloghné dr. Nagy Edit 

címzetes főjegyző 

 

  



1. számú melléklet a …/2022. (…) önkormányzati rendelethez 

 

30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete 

 

LÉLEK PROGRAMBAN FELHASZNÁLHATÓ LAKÁSOK 

 

Szám ingatlan címe 
szoba 

száma 
komfortfokozata alapterülete 

1. Drégely u. 16. fszt. 8. 1 félkomfortos 26,64 m2 

2. Lenhossék u. 5. II. 23. 2 komfortos 64,9 m2 

3. Drégely u. 5. III. 25. 1 komfortos 42,1 m2 

4. Üllői út 83. fszt. 25. 1 komfortos 27,90 m2 

5. Vágóhíd u. 31-33. 6. ép. fszt. 1. 1 félkomfortos 28,09 m2 

6. Haller u. 52. II. 24. 1 komfortos 27,10 m2 

7. Drégely u. 18. I. 30. 1 komfortos 23,46 m2 

8. Ernő u. 28. I. 13. 1 komfortos 27,56 m2 

  



2. sz. melléklet a …/2022. (…) önkormányzati rendelethez 

 

A Rendelet 8. számú mellékletének IX. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

IX. PONTSZÁMOK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS A PÁLYÁZAT NYERTESÉNEK 

MEGHATÁROZÁSA 

 

Kiíró a VII. pontban meghatározott, és a pályázó által benyújtott igazolások áttekintését 

követően állapítja meg az elért pontszámokat, és az elért pontszámok alapján rangsorolja a 

pályázatokat. 

Abban az esetben, ha az adott kategóriában meghirdetett lakásokra – a megállapított 

pontszámok alapján, pontazonosság miatt – nem határozható meg egyértelműen az adott 

kategóriában szereplő lakások száma szerinti I. helyezett, a nyertes pályázók személyét az 

általuk benyújtott lakáskérelem nyilvántartásba vételének időpontja, illetve annak egyezése 

esetén az alacsonyabb 1 főre jutó nettó jövedelem alapján kell meghatározni.  

Kiíró a nyertes pályázók személyének megállapítását követően, a pályázaton elért pontszámok 

alapján a soron következő pályázók közül kategóriánként állapítja meg az adott kategóriában 

meghirdetett lakások számával megegyező számú pályázók személyét arra az esetre, ha a 

nyertes pályázó a rendelkezésre álló határidőn belül nem él a szerződéskötési lehetőségével. 

Pontazonosság esetén a sorrendet kategóriánként a pályázók által benyújtott lakáskérelem 

nyilvántartásba vételének időpontja, illetve annak egyezése esetén az alacsonyabb 1 főre jutó 

nettó jövedelem alapján határozza meg. 

 

A pályázat eredményét a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság állapítja meg. 

A pályázat elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs!  

A Kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról sem 

kívülállóknak sem a pályázaton résztvevőknek nem ad felvilágosítást.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. sz. melléklet a …/2022. (…) önkormányzati rendelethez 

 

A Rendelet 9. számú mellékletének X. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

X. PONTSZÁMOK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS A PÁLYÁZAT NYERTESÉNEK 

MEGHATÁROZÁSA 

 

Kiíró a IX. pontban meghatározott, és a pályázó által benyújtott igazolások áttekintését 

követően állapítja meg az elért pontszámokat. 

Abban az esetben, ha az adott kategóriában meghirdetett lakásokra – a megállapított 

pontszámok alapján, pontazonosság miatt – nem határozható meg egyértelműen az adott 

kategóriában szereplő lakások száma szerinti nyertes pályázó, a nyertes pályázó személye a 

pályázók születési dátuma – életkor szerint csökkenő sorrendben –, annak egyezése esetén az 

alacsonyabb 1 főre jutó nettó jövedelem alapján kerül megállapításra. 

Kiíró a nyertes pályázók személynek megállapítását követően, a pályázaton elért pontszámok 

alapján a soron következő pályázók közül állapítja meg az adott kategóriában meghirdetett 

lakások számával megegyező számú pályázók személyét arra az esetre, ha a nyertes pályázó a 

rendelkezésre álló határidőn belül nem él a szerződéskötési lehetőségével.  

Pontazonosság esetén a sorrendet kategóriánként a pályázók születési dátuma – életkor szerint 

csökkenő sorrendben –, illetve annak egyezése esetén az alacsonyabb 1 főre jutó nettó 

jövedelem alapján határozza meg. 

 

A pályázat eredményét a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság állapítja meg. 

A pályázat elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs!  

A Kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról sem 

kívülállóknak sem a pályázaton résztvevőknek nem ad felvilágosítást.  

 

 

 

 

 


