
 

 

 

 

 

Nagylózs  

Község  

Önkormányzata 

 

Pályázatot hirdet 
 

FECSKELAKÁS 
HASZNÁLATI JOGÁNAK ELNYERÉSÉRE 

NAGYLÓZSON 
 

 

40 év alatti, diplomás fiatal vagy?  

Egyedülálló, házas, vagy gyermekes? 

Szeretnél Magyarország észak-nyugati régiójában elhelyezkedni,  

letelepedni, de még nincs elég pénzed saját lakás vásárlására? 

Olcsó, igényes lakhatási megoldást keresel? 

Szereted a nyugodt, csendes falusi életet? 

 

Akkor minket keresel! 
 

2 db 60 m2 alapterületű, összkomfortos lakás  

várja azokat a „szárnypróbálgatókat”,  

akik a fenti kérdésekre igennel feleltek. 
 

A „fecskelakásokba” maximum 5 évig, rezsiátalány fizetésével 

 (= rezsi+ karbantartási költség; vagyis nincs bérleti díj!),  

és kötelező lakás-előtakarékoskodás fizetésével költözhet be az,  

aki e lakhatási lehetőségre eredményesen pályázik. 

 

Bővebb információk a honlapon: www.nagylozs.hu/ hírek/ fecskelakás pályázat 

HIRDETMÉNY 



 

A „Fecskelakások” elsősorban felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok 

letelepedésének elősegítésére szolgálnak. 

 

A jelentkezés minimum feltételei: 

 

- a pályázó a beköltözés időpontjában még nem töltötte be a 

40. életévét 

- a lakást maximum 5 évig használhatja, ennek lejártával újra 

nem pályázhat 

- lakás-előtakarékoskodás fizetése (min. 20.000 Ft/hó)  

- rezsiátalány megfizetése (rezsi+ karbantartási költség) 

- nem tulajdonosa önálló lakóingatlannak a régióban, ami a lakhatását lehetővé 

tenné (A régióhoz tartozó teleülések listája az 1. számú mellékletben olvasható).  

- helyi közösségi életben való részvétel 

 

A „Fecskelakásra” pályázni a pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, 

mellékleteinek csatolásával lehet, amelyeket „Fecskelakás pályázat” jeligével 

ellátott zárt borítékban kérünk határidőre Nagylózs Község Önkormányzatának 

hivatalába személyesen, vagy postai úton eljuttatni. 

 

 

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2019. július 25. - augusztus 20. 24.00 óra 

 

A Képviselő-testület az alábbi értékelőlap alapján pontozza a jelentkezőket és 

dönt a lakások használóiról: 

 

A pályázatok 2019. augusztus 22-én kerülnek elbírálásra. 

 

Eredménytelen pályáztatás esetén új pályázat kerül kiírásra. 

A pályázat elbírálását követően a nyertes haladéktalanul, a többi pályázó 5 

munkanapon belül írásban kap értesítést. 

 

A nyertes pályázókkal Fecskelakás-használati Szerződést köt az önkormányzat. 

 

Pályázati adatlap, Értékelési szempontok, az 1. számú melléklet és az 

Fecskelakás-használati Szerződés letölthetőek a honlap Közérdekű 

adatok/Álláspályázat, pályázat mappából. 

 

A pályázatról az önkormányzat hivatalában  

(9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31./A) személyesen,  

vagy a 06-30-387-21-26 illetve,  

 a 99/536-053 telefonszámon kaphat további felvilágosítást. 



1. számú melléklet 

 

Az Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési LEADER HACS tervezési területe 

által meghatározott régió települései: 

 
1. Agyagosszergény  

2. Ágfalva  

3. Csapod  

4. Csáfordjánosfa 

5. Csér  

6. Ebergőc  

7. Egyházasfalu  

8. Fertőboz  

9. Fertőd  

10.  Fertőendréd 

11.  Fertőhomok  

12.  Fertőrákos  

13.  Fertőszentmiklós  

14.  Fertőszéplak  

15.  Gyalóka  

16.  Harka  

17.  Hegykő  

18.  Hidegség  

19.  Iván  

20.  Kópháza  

21.  Lövő  

22.  Nagycenk  

23.  Nagylózs  

24.  Nemeskér  

25.  Pereszteg  

26.  Petőháza  

27.  Pinnye  

28.  Pusztacsalád  

29.  Répceszemere  

30.  Répcevis  

31.  Röjtökmuzsaj  

32.  Sarród  

33.  Sopronhorpács  

34.  Sopronkövesd  

35.  Szakony  

36.  Und  

37.  Újkér  

38.  Völcsej  

39.  Zsira 

 

 


