
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

 

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, mint kiíró megbízásából a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 

Zrt.) mint bonyolító - a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 

1027/2018. (X.25.) számú határozata alapján – „LNR-EKA/2018. típusú”, nyílt pályázatot ír ki, a 

pályázat benyújtásakor 35. évüket már betöltött, de 55 évet meg nem haladó korú, gyermektelen 

egyedülálló, lakással nem rendelkező, nem a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

által alapított, vagy fenntartásában álló intézménnyel, mint munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban 

álló személyek részére.  

 

A pályázat kiírásának időpontja:   2018. november 5. (hétfő)  

Benyújtásának határideje:    2018. december 7. (péntek) 11:30 óráig.  

 

A pályázat zárt borítékban, személyesen nyújtható be: hétfőn: 13.30-tól 18.00 óráig; szerdán: 08.00-tól 

12.00 óráig és 13.00-tól 16.30 óráig; pénteken: 08.00-tól 11.30 óráig.  

 

A pályázat bontásának ideje: 2018. december 10. (hétfő) 11:00 óra.  

 

A pályázat benyújtásának és bontásának helye: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Lakásgazdálkodási Csoport (Budapest VIII., Őr u. 8.)  

 

A pályázatok eredményét legkésőbb 2019. február 8. napjáig ki kell hirdetni. Az elbírálási határidőt a 

Bonyolító egy alkalommal meghosszabbíthatja. Az új elbírálási határidőről, illetve annak függvényében az 

ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbításáról a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. köteles a 

pályázat kiírásával azonos módon, hirdetményben tájékoztatni a pályázókat. 

 

A pályázati anyag (a pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap és mellékletei) a 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Házipénztárában (Budapest VIII., Losonci u. 2.), Házipénztár 

nyitvatartási rendje: hétfőn: 13.30-tól 15.30 óráig; szerdán: 08.00-tól 12.00 óráig és 13.00-tól 15.30 óráig; 

pénteken: 08.00-tól 11.30 óráig) vásárolható meg.  

 

A pályázati dokumentáció ára: 1.000,- Ft + ÁFA/lakás 

 

A pályázati felhívás – mely a részletes feltételeket és elérhető pontokat tartalmazza - megtekinthető a 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt honlapján www.jgk.hu, a Lakásgazdálkodási Csoport hirdető 

tábláján, az Önkormányzat hirdető tábláján, valamint a Józsefvárosi Önkormányzat honlapján 

www.jozsefvaros.hu, vagy személyesen a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási 

Csoport referenseinél (Budapest VIII., Őr u. 8. szám alatt, a 314-10-98-as vagy a 313-84-28-as 

telefonszámon. Ügyfélfogadási idő: hétfő 13.30-18.00, szerda 08.00-12.00 és 13.00-16.30, péntek 08.00-

11.30.). 

 

 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

http://www.jgk.hu/pályázatok
http://www.jozsefvaros.hu/

