Pályázat „FECSKEHÁZ” lakás bérletére
Fiatal párok figyelem! A saját otthon megteremtésére itt a lehetőség!
Fazekas József Általános Iskola és Óvoda Működéséért Közalapítvány és Sümegcsehi
Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Sümegcsehi, Árpád u. 17. szám alatti
„FECSKEHÁZ” bérleti jogának elnyerésére.
Lakás adatai:
Cím: 8357 Sümegcsehi, Árpád u. 17.
Közös udvarban lévő 1 szoba konyhás, fürdőszobás lakás.
Felújítási éve 2014.
Telek területe: 1339 m2
Lakás nettó alapterülete:
1. számú lakás utca felöli részen 45,58 m2
Fűtési rendszer: fatüzelésű vízteres kazán központi fűtéssel
Szennyvízelhelyezés: zárt rendszerű szennyvíztározóban
A pályázati űrlap átvehető a Sümegcsehi Községi Önkormányzatának Hivatalában
Sümegcsehi, Petőfi u. 1.
(Ügyfélfogadási időpontok: hétfőtől-péntekig 8-12 óráig, illetve letölthető a
http://sumegcsehi.hu/önkormanyzat/palyazatok.
A bérlet időtartama maximum 2019. december 20-ig szól, 0 Ft bérleti díjért.
A Fecskeházban maximum 2019. december 20-ig lehet elhelyezési jogot nyerni, a
lakásbérleti szerződés meghosszabbítására nincs lehetőség. A bérleti jogviszonyt annak
lejárta előtt is meg kell szüntetni abban az esetben, ha a kijelölt bérlő az elő takarékosságra
vállalt kötelezettségének 90 napnál hosszabb időre nem tesz eleget, illetve 30 napnál
hosszabb idejű közüzemi számlatartozással rendelkezik a lakásra vonatkozóan. Továbbá
megszüntethető a jogviszony, ha a közösségi munkát nem teljesítik a településen, nem
mutatnak megfelelő együttműködést a Zalai Hazatérők Egyesületével.
A lakásban elhelyezési jogot nyerhetnek azok a 40. életévüket a pályázat benyújtásának
időpontjában be nem töltött fiatal párok, akik közül legalább az egyikük állandó jellegű
kereső tevékenységet végez, a LEADER HACS területén lakik illetve dolgozik és vállalják,
hogy a bentlakás idejére lakáscélú előtakarékossági szerződést kötnek Magyarországon
bejegyzett pénzintézettel, vagy biztosító intézettel, amelynek minimális összege 20.000,Ft/hó.
Az elbírálásnál előnyt élveznek a felsőfokú végzettséggel rendelkező pályázók.
A lakás megtekintésére vonatkozó igényeket kérjük előzetesen bejelenteni személyesen a
Sümegcsehi Önkormányzati Hivatalban (8357 Sümegcsehi, Petőfi u. 1., vagy telefonon a 0683/374-501; 83/574-035 számon.
A lakások kiadásáról Lennerné Kovács Lívia kuratórium elnöke személyesen, vagy a 0630-5809455 telefonszámon, vagy Gál János kuratórium tagja személyesen, vagy a 06-304434245 telefonszámon adnak felvilágosítást.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 21. 12 óra
A pályázatokat a Sümegcsehi Községi Önkormányzat Hivatalában (8357 Sümegcsehi, Petőfi
u. 1.) „Fecskeház pályázat” jeligével ellátott zárt borítékban kérjük eljuttatni!
Nem megfelelő pályázatok esetén új pályázat kerül kiírásra.
A pályázatok 2016. november 28-ig kerülnek elbírálásra. A pályázat eredményéről a
pályázat nyertese haladéktalanul, a többi pályázó pedig 10 munkanapon belül írásban kap
értesítést.
Figyelem! Kizárólag a megfelelően kitöltött, a szükséges mellékletekkel ellátott és a
határidőig benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra!

