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Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmény

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 33412013. (IV'08') számű határozata alapján 2013'

.jĺrnius 3' .20|3. iúlius 3. között kétfordulós, minőségi lakáscsere pźiyázatot hirdetttink, az
önkoľnrányzati lakásuk visszaadását vállalók részére, l év határozoÍt időre szóló bérleti
szeľződéssel' felújítási kötelezettséggel, előbérletijog biztosítästwal,15 darab bérlakásra.

A pá|yázat |ezárása uttn 7 családdal kötöttünk bérleti szeľződést az áItaluk megpáIytnott lakásokĺa,
ezze| a családok életköľülményei javultak.

A,,MCS/2013. típusú,, pá|yázat|ezćrását követően sok, Józsefuárosban élő család kereste fel a

Józsefvárosi orrkoľrnányzatot és a Kisfalu Kft. Lakásgazdálkodási Irodáját, pá|yázaton kívüli
nrinőségi cseľét kérve, életköľülményeik javitása, lakhatási gondjaik megoldása érdekében. A
pá|yázaton kívüli minőségi lakáscseľe kérelmek teljesítése nagy anyagi terhet jelent a családok
számáľa - nagyobb lakcÍs esetén a forgalmi ĺáľtékkul()nbozet 50 %-ának megĺizetése meĺlett az

elfbgadott ĺakas .felújítását, Iakhatóvá tételét is váIlalni kell _ ezek a feltételek sok esetben

vállalhatatlan teľhet jelentenek, melyet csak nagyon kevesen tudnak, komoly családi összefogással
megoldani.

II. A beterjesztés indoka

ÄpáIyázatkiíľásáról' feltételeinek megállapításáról a Tisztelt Bizottság jogosult dönteni.

ĽI. Tényállási adatok

A Buclapest JózseÍVárosi onkoľmányzat tulajdonában álló lakások béľbeadásának feltételeiľol,

valanrint a lakbéľ méľtékéľől szóIó |6120|0. (III.08.) számu önkormányzati renđe|et 4.$ (2)
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bekezdésének b) és c) pontja szabá|yozza az e|ozményekben köľtilírt a|anyi kor - pályázat útján
torténő - lakáshoz juttatásának lehetőségét.

A páIyázat ,,MCsl20I4'' névvel történő ismételt kiírásttva| további, a Jőzsefvćrosban é1ő polgáľ
lakáshelyzete oldódhat meg.

A HVT területen lévő lakásokpá|yázatútján toľténő hasznosításához a RÉvs Zrt.20|4.június 3-án
kelt nyilatkozatával hozzájáru|t, azza| a kitétellel, hogy azokban az épületekben lévő lakások,
melyek az MNP. III. projekt részét képezik - Bauer Sandor utca 4.,. Bauer Sandoľ utca 9-]].,.
Dankó utca 7.; Karócsony Sándor utca 22',.Szigetvári utca 4.; - afe|iĄítás befejezését kcivető l0
évig nem vásárolhatók meg.

A pá|yázat kiíľásáľól azokat a bérlőket, akik minőségi cseľekérelemmel fordultak a
L akźs gazdál ko dás i ír o đáho z, íľás b an érte s ítj ük.

w. A dtintés tartalmának részletes ismeľtetése.

A Budapest Józsefvárosi onkormtnyzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeirol,
valamint a lakbér méľtékéről sző|ő |612010. (III.08.) szttrrru ľendelet 4. $ (3) bekezdésébe ťoglaltak
szeľint apá|yázaton meghirdetendő lakások keretszánátaYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
hatáĺozzameg.

Fentiekĺe tekintettel javasoljuk aYárosgazdálkodási ésPénzigyi Bizottságnak, hogy a,,MCS12014'
típusú'' páIyázat az önkoľmányzati üľes lakásállomány teľhéľe kerüljön kiírásra az a|ttbbi feltétek
mellett.

1 .) a minoségi lakáscsere pá|yázat. keľetében - a ] 00 oń Ónkormányzati tulajdonban lévő - |2 db
lakás kerüljön kiíľásra, valamint

2.) a Jőzseťvárosi onkormányzat rendelkezésére álló lakásai számának, és a lakásgazdálkodási
feladatainak e|Iátására való tekintettel a ,,MCl2074' típusú'' pá|yázat a Budapest Józsefváľosi
onkoľmányzat tu|ajdonában álló lakások béľbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér
mérĽékéľől sző|ő 16/2010. ([I.08') számu önkormányzatirenđe|et 4.$ (2)bekezdésének b),
c) pontjában megjelolt csoport szźtmáta kerüljön kiirásra, azaz:

,,b.) másik lakás bérbevéteĺére a ĺakásigény mértékét figyeĺembe véve azon bérlők számára,
akiknek a jelenlegi lakásuk pĺ. a család hétszámváItozása vagy egy.ćb ok miatt már nem
megfelelő,

c.) azok ľészére, akik rossz minőségíĺ és/vagy kis alapterületíĺ lakásuk heĺyett másik,
nagyobb alapterületíĺ, nagyobb szoba számú vagy jobb minőségíĺ ĺakást kívánnak bérelni. ''

A ,,Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének 428l20l2'(Xil.06) számu
hatźlrozata a Versenyeztetési szabźl|yzatról'' 33. pontja a|apjarl a Kisfalu Kft. a bkźůati hataridőt
indokolt esetben egyszer meghosszabbíthatj a.

v. Adöntés célja' pénziigyi hatása:

A Tisztelt YárosgazđáIkodási és Pénzügyi Bizottság döntése azért fontos az e|oterjesztés tárgyában,
mivel további, Józsefuarosban élő bérlő lakáshe|yzete oldódhat meg, valamint a pá|yázat utjźln

meghiľdetésre keľülo üľes lakások béľbeađása az onkormźnyzat sztlmáta bevételi foľľást jelenthet.

A döntésnek pénzngyi hatása is van, mivel a ťoľgalmi éľték feltĹintetésével kiírt lakások nyeľtes
pá|yázői a Jőzseťvátosi tnkorm ányzat részére megfizetik az áItaltlk lakott és a megpá|yźtzott |akás



forgalmi értékktilönbozetének az általuk vállalható, 10-50% közötti részét, mely növeli aZ
önko ľmány zat b ev étęIét.

vI. Jogszabályikiirnyezetismertetése

A Budapest Józsefuárosi onkotmtnyzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiľől,
valamint a lakbér métékéről szóló I6lf0I0. (III.08.) számu önkormányzati renđelet a.$ (a)
bekezdése értelmében a szociális béľletre nem jogosultak részére kiírandó páIyázat esetében a
Yárosgazđálkodási és PénziigyiBizottsághatározza meg, hogy a a.$ (2) bekezdésében megjeloltek
közül melyik csoport számáĺa ke|| páIyázatot kiíľni, és dönt a pá|yázat feltételeiľől, valamint a
bérlők kiválasztása soľán figyelembe veendő szempontokľól, a Budapest Józsefváľosi
onkormányzat Képviselő.testületének 428120I2.(XII.06) szttmu versenyeztetési szabáIyzata
meghatár ozza a p źtly ázati e\ ár ás rendj ét.

Fentiek figyelembevételével, az alábbihatározatijavaslatot teľjesztjük elő.

Határozati javaslat

l20I4' év (....hó. .nap) szźlmuYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1') 20|4' június 23. - 2014. július 16. kozott kétfordulós, minőségi lakáscsere pá|yázatot ír ki,
az előteľjesztés mellék|etétképezo PáIyázati Felhívásban és aPáIyázati Jelentkezési lapban
meghatározott tar1alommal az önlĺormányzati |akásuk visszaadźsát vá||a|ők részéľe, 1 év
hatärozott időre szőlő bérleti szerzodéssel' felújítási kötelezettséggel, előbérleti jog
biztosításáva|, az a|ábbiakban felsorolt és megnevezętt 12 darab béľlakásľa.

l.) Budapest VIII., Bauer S. u. 4. III. em. 15. I szoba
2.) Budapest VIII., Baueľ S. u. 9-l 1. fszt. 6. 2 szoba
3.) Budapest VIII', Dankó u. 7. I. em. 4. 1 szoba
4.) Budapest VIII., Dankó u' 34. II. em. 3. 1,5 szoba
5.) Budapest VIII., Dankó u. 40. II. em. 1. f szoba
6.) Budapest VIII., Kaľácsony S, u.2f ' félem' 4.1 szoba
7.) Budapest VIII., I(isfaludy u. 5. il. em.7. f szoba
8.) Budapest VIII., Kisfaludy u' 

,ĺ 
. fsz. |1. 1 szoba

9.) Budapest VIII., Lovassy L. u. 6. I. em. 20. 2 szoba
10.) Budapest VIII., Práter utca 55' félern. 7 |,5 szoba
1 l.) Budapest VIII., Szigetváľi u. 4. I. em. 14' l szoba
12.) Budapest V]II., Tomő u. f3la.II. ern. 35. 2 szoba

Felelős: Kisfalu Kft.

Határidő: 2014. iunius 16.

hozzájáni, lrogy a Kisfalu Kft. a biráIati hataľidőt
meghosszabbítsa.

Felelos: Kisfalu Kft.

Hatáľidő: z)I4'június 1 6.

46,90 m2

50,55 m2

37,84 m2

46,II mz
58,45 m2

31,50 m2

55,60 m2

33,27 m2

51,99 mz
38,90 m2

25,54 tn2

64,00 m2

osszkomfortos
komfortos
félkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
komfortos
komfoľtos
felkomfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfoľtos

?'\ indokolt esetben egy alkalommal



3.) hozzájáru|, hogy a pá|yázatra kiírt lakásokra kcitott bérleti szerzőđésekben bérbeadó, l0 éves
elidesenítési tilalmat kössön ki.

Fe]elős: Kisfalu Kft.

Határiđő : 20 I 4. j únius 1 6.

4.) hozzájáru|, hogy a pźiyázati Jelentkezési Lap ellenértékeként befizetett 1.000,- Ft +Áfa a

Kisfalu Kft . bevéte|ét képezze.

Felelős: Kisfalu Kft.

Hatáľiđő: z)I4.június 1 6.

A döntés végľehajtásátvégzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.

A lakosság széles körét érintő dontések esetén javaslata a kozzététel módjáľa (megfelelo

aláhúzandó!):

nem indokolt hiľdeto táblán

Budapest, 2014.junius 3.

honlapon

Kovács ottó
igyvezető igazgatő
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PALYAZATI FELHIVAS

A Budapest Józsefuárosi Onkormányzat, mint kiíró megbízásábőI a Kisfalu Józsefvárosi
Yagyonga,zdátkodó Kft, mint bonyolító - a Budapest Józsefiórosi onkormányzat Vdrosgazdálkodási és
Pénzüg1liBizottságának /2014. (I/I.l6.)számú hatórozata alapján _, az önkoľmtnyzati
lakásuk visszaadását vállalók részére, 7 év határozott időre szóló bérleti szerződéssel, felújítási
kcitelezettséggel, előbéľleti jog biztosításával, a mellékelt táb|ázatban felsorolt cinkormányzati
bérlakások bérbeadására,,MCS/2014. típusú'' kétfordulós páiyázatot hirdet' az a|á'Jrbiak szerint:

I. foľduló: Nvílt (záľt borítékban benyrĺitandó) pálvázat

Formai ellenőrzés:

- A Bíľáló Bizottság formai ellenőrzése soľán megállapítja a benylijtott pá|yálzati anyagok
érvényességét, szükség esetén hiánypótlási felhívást ad ki, ezt követően

a Bonyolító elkészítteti az érvényes páiyánatot leadók béľleményének forgalmi értékbecslését,
il|etve éľtékelését, melynek ktiltségeit a páiyánő ktiteles ktizvetlenü| az értékbecslést végző részére
az á|ta|a kiállított szálm|a alapján megfizetni.

- Bonyolítő az értékbecsléselďéľtókelések átvéte|'ét követő 15 napon beliil felhÍvja az érvényes
pěiyázatot benyújtott bérlőket, hogy a felhívás mellék|etétképező,2. száműpáIyázatijelentkezési
lapot kittiltve,, a|áírva, annak kézhezvételét ktivető 5 munkanapon belül nyújtsák be a Kisfalu
Y agy ongazdálko dó Kft. Lakás gazdálkodási Irodáj án.

II. forduló: Zártkörű - meghívásos - eliárás

Tartalmi bírálat:

- A Bĺráló Bizottság éľtékeli a pá|yázatokat, és az e|ért pontszámok alapján megá||apítja az
eľedményt.

Apá|yázaton az a szemé|y vehet résztz

1. aki VIII. kerÜleti önkoľmányzati lakás bérlóje (ide éľtendő akrizis|akás, aszükséglakás, táľsbéľlet, vagy

kozszo| gá|ati j e l l e gge l bérbe ad ott l akást i s)

és

2. legalább 6 hónapja bejelentett rnunkahellyel rendelkezik, vagy rendszeres jövedelemmęI rendelkezik,

és

3. igazo|ja, hogy saját magának és a vele együttköltoző hozzátartozoinak az ęgy főre jutó havi nettó

bevétele e|éľi a megpá|yázoťt lakás lakbéľének a kétszeresét,

és

4. a pá|yáző, iIletve a vele egytittkö|töző hozzátartozőja |akőingatlarr tulajdonjogával vagy haszoné|vezeti
jogával nem ľendeIkezik,



es

5' a lakóhe|ye szerint illetékes önkoľmányzatnál nincs he|yi adőtartozása,

és

6' önkormányzati bérleménye után bérleti díjjal, kĹilönszolgáltatasi díjjal nem tartozik.

Apáilyánőnak a fenti 7 pontban szabá|yozottaknak együttesen kell megfelelnie.

Nem vehet részt a pálvázaton:

Az a személy, aki apá|yázat benyrijtásáramegá||apított hataĺidótó| számított..

a) 5 éven belül térítés ellenében szüntette meg az önkoľmanyzati |akásra szóló bérleti jogviszonyát,
vagy aŻ. magánforgalomban kevesebb szobaszźĺrlu, vagy alacsonyabb komfortfokozatű lakásra
cserélte,

b) 5 éven belül önkormźnyzati lakáson fennálló bérleti jogviszonyával visszaé|t, és eń. jogerős
bírósági ítélet megállapította,

c) l0 éven belül az önkormźnyzattőI vásiíľolt lakását e|ađta.

Megpálvázható lakások száma:

Egy pźúyáző (ideértve a pályázóval egüttköIrczű lýlegfeljebb ĺisszesen 3 lakás bérbevételéľe, a

s o rrend me gj e l ö lé séve l nyúj th at b e p áIy ázatot'

A páIvázat benvrĺitásakor szĺikséges iľatok. igazolások nyilatkozatok:

a) pá|yáző személyi okmányainak másolata (ha az olcĺnányok alapjĺźn az abban szereplő tény és a
pĺźlyĺźzó nyilatkozata eltér, a bejelentett lakcím igazolásához szülrséges még hatósági igazolás,
melyet a Kormónyhivatal okĺnányiroda ĺźllít ki),

b) apáIyazati feltételek megismeréséről szóló nyi|atkozat (I. szómú melléklet),

c) amegpá|yázott|akás fe|t$ításaru tett nyilatkozat (2. számú melléklet),

d) bérleti szerződés, kiutaló határozat másolata, vagy béľbeadói nyilatkozat,

e) Az önkoľmányzati bérleményre vonatkoző bérlleti díj és kapcsolódó külön szolgáltatási díj
megfizetéséről szóló igazo|ás,

Đ házasságianyakcinyvikivonatmásolata,

g) élettaľsi kapcsolatľa vonatkozó nyi|atkozat (3' számú melléklet),

h) a pźiyáző és a vele egyĹittlakó/egyĹittköltĺiző szemé|yek kcjzötti rokoni kapcsolat igazo|ástra
szolgźt|ő okiľatokat másolatban (születési anyakönyvi kivonat),



i) aZ együttkö|toző csa|źtdtagok személyi okmányainak másolata,

j) munkáltatói igazolás EREDETI péIdźnya, mely a foglalkoztatás időtartamaľa vonatkozik,

k) a pá|yaző és a vele egyĹitt kciltöző hźzastfusźnak, élettarsanak és nagykoru k<jzeli
hozzéúartozójának apá|yazat benýjtását megelőző 6 havi nettĺĎ jiivedelméľe vonatkozó igazo|ás
EREDETI pé|dánya,

l) 30 napnál nem régebbi lakhely szerint illetékes önkoľmányzat jegyzőjétÍSl kéľt helyi
ađőtntozźsró l szó 1ó igazo|ás E REDETI p é l dĺĺnya,

A pálvázó pálvázata ERVÉNYTELEN:

1. haapa|yźnő az |. pontban meghatfuozott feltételeknek nem felel meg,

2. haapá|yázó valótlan adatot köz<il,

3. ha a pá|yázó legkésőbb a hianypótlási felhívásban meghatźttozott hataľidőig nem csatolja a
szükséges igazolásokat, melyek a kĺivetkezők:

a) apźiyazati feltételek megismeréséről szóló nyi|atkozat (1. számú melléklet),
b) a megpá|y źlzott |akás felúj ításara tett nyilatk ozat (2. számú melléklet)
c) bérleti szeruódés másolata,
d) hazassági anyakönyvi kivonat másolata,
e) élettarsi kapcsolatľa vonatkozó nyilatkozat (3. számú melléklet),
Đ a pá|yáző és a vele ęgyüttlakó/együttköltözo személyek kĺjzötti ľokoni kapcsolat igazo|ásfua

szoIgá|ő okiratokat másolatban ( s zül e t é s i any akônyv i),
g) munkáltatői igazo|ás, mely a fo glalkoaatás időtart amźtra vonatkozik,
h) a pá|yźnő és a vele ęgyĹitt kĺjltöző házastĺírsiának, élettĺáľsanak és nagykoru közeli

hozzćltartozójának a pźiyázat benyújtását mege|ozó 6 havi nettó jövedelméľe vonatkozó
igazo|ás,

j) lakhely szerint illetékes önkoľmanyzattő| helyi adótaľtozásrőI szó|ó igazolás EREDETI
példźlnyát,

4. ha a pá|yáző a jelentkezési lapot, és a nyilatkozatokat nem írja alá, illetve sziikség esetén (siket,
világtalan, írás tudatlan, stb.) azźradékot a tanuk nemíqźka|á,

5. ha az egyĹittkölt<lzők szźma a hatályos rendeletben meghatźrozottak szerint a lakásigény
mértékét, illetve a lakás befogadóképességét meghaladnĄ

6. ha a pá|yázatot a pá|yánati felhívásban meghatározott pá|yźzati határidő |ejárta után nyújtotta be,

7. ha a pá|yázatot olyan pá|yaző nyújtotta be, akinek az ĺjnkoľmźnyzatta|, (helyi adó, bérleti díj
stb.) szemben f,rzetési kĺltelezettsége áll fenn.



A pályázat kiíľásának időpontia:

A lakások megtekintése:

2014. június 23. (hétfő)

az éľdeklődók részére a lakások mestekintését a mellékelt
táblLázatb an m e ghatáro zott i dő p o ntokb an b izto s ítj uk

I.fordulóravonatkozó pálvázat benyúitásánakhatárideie: 2014.jútius 16. (szeľda)
08.00.től 12.00 óráig és 13.00-tĺól 16.00 ĺiráig.

II. foľdulĺóra vonatkozó pályázat benyrĺitásának hatáľideie: Bonyolító a meghívĺiban ktizli!

Benyúitásának helye mindkét fordulóban: Kisfalu KT. Lakásgazđá|kodási Iľodáján
(Budapest VIII., or u. B., Teĺ.. 3]4-]0-98, 313-84-28)

A pályázat zárt boľítékban nyúitható be'
mindkét fordulóban személyesen: hétfőn: 13'30-tol l8.00 óráig;

szerdán: 08.00-tő1 12.00 óľáig és 13.00-tól 16.30 őráig;
pénteken: 08.00-tő1 11'30 őráig.

Az I. fordulóľa vonatkozó pályázat bontásának ideie: 2014.július 17. (csüttiľtiik)1400 óra

A II. fordulóľa vonatkozó pályázat bontásának ideie: Bonyolító a meghívóban ktizli!

A páIyázat bontásának helve,mindkét fordulóban:

Kisfalu Kft. Lakásgazđźikodási Iľoda ügyfélvaľój a, (Budapest VIII., ir u' 8.)

(FIGYELEM! - A pályázó. illetve a pályázó áĺtal írásban meghatalmazott személy a bontásnál jelen

leher!)

A pál'yázati anyag(pályázati feltéteĺeket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap és melĺékĺetei)a

Kisfalu Kft. Házipénztáráhan(Budapest VIII, or u. 8., Házipénztór nyihlataľtási rendje: hétfőn.

13'30-tőt ]7'00 óráig; szerdán.. 08,00-től ]2,00 óráig és ]3.00-tól ]5.30 óľáig,.pénteken., 08.00,-től

]I,30 órdig)vásátrolhatĺó meg, és Kisfalu Kft. Lakásgazdálkodási Irodáján(Budapest VIII., or u.

8., az ugyfétfogadás rendje,. hétfőn'. ]3.30-től ]8.00 óráig; szerdan: 08.00-tőĺ ]2.00 óráig és ]3.00-

tól 16.30 óráig; pénteken'' 08,00-től ]].30 óráig)vehető át'

A ielentkezési lap és dokumentáció ára: 1.000.-Ft+Afa/db

hián Ís. illetve
FIGYELEM! Szüksée esetén a bonyo|ító a pályázatok foľmai ellenőrzését kiivető 8 napon belül

teliesítése nem eredményezheti a pályázat mĺódosítását!



pontozandĺó szemponÍ adhatĺí pont

A. páůyáző mióta bérlője az á.JtaILa lakott lakásnak?
(Irányadó a bérleti jogviszony kezdő időpontja!)

2012. évtől..
20]1. évtől:
20 ] 0.évtől..
2009, évtől:
2008' évtől, vagy régebben..

I pont
2 pont
3 pont
4 pont
5 pont

A pályázatok éľtékelésének szempontiai. illetve az elbíľálásnál alkalmazott pontľendszeľ:

I. A pá.Jyánő béľleti jogviszonya:

II/4.
Az alábbi megpá'|yázott lakások, és a leadandó lakás foľgalmi érték küIönbözete esetén:

pontozandó..szempont adható pont

Abban az esetben, ha a páiyázó bérleményének a
megpá|y ázott la kásé az értékkülłi nbözet
I0 .Á-áłnak megfizetésének vállalása esetén,

f0 o/o-ának megÍizetésének vál|a|ása esetén,

30 oÁ-ának megÍizetésének vállalása esetén,

40 ,/,-ának megfizetésének vállalása esetén,

50 %-ának megÍizetésének vállalása esetén

50 % feletti megfizetésének vállalása esetén

foľgalmi értéke alacsonyabb, mint a

1 pont
2 pont
3 pont
4 pont
5 pont
6 oont

melyhez hozzá kell adnĹ a II/B. pontba foglaltak szeľint - a leadandĺó lakás műszaki paraméteľei
alapján adható pontokat.

Abban az esetben, ha a páůyáłzó béľleményének a forgalmi éľtéke magasabb, mint a megpá|yízott lalĺásé'

kizáró|aga leadandó lakás műszaki paraméteľei alapján - a IIIB. pontba foglaltak szerint - adható

pontokalapján értékeli a bíráló bizottság apá|yźnatot.

1.) Budapest VIII., Bauer Sándor u. 4. III' em. 15.

2.) Budapest VIII., Dankó u. 34. II. em. 3.

3.) Budapest VIII.' Dankó u. 40. II. em. 1.

4.) Budapest VIII.' Karácsony S. u' 2f . félern. 4.

5.) Budapest VIII., Szigetvári u' 4. I. em. 14.

II/B.
Az itt felsoľolt, megpáůyázott lakások esetén a
adható pontok:

1.) Budapest VIII., Bauer Sándor u. 9-1 1. fszt. 6.

2.) Budapest VIII., Dankó u. 7' I. em' 4.

3.) Budapest VIII., Kisfaludy u. 5. III. em.J.

4.) Budapest VIII., Kisfaludy u.7 . fs^. 11.

5.) Budapest VIII., Lovassy L.6.Í. em. 20'

6') Budapest VIII.' Práteľ u. 55' félenr. 7.

7.) Budapest VIII., Tömo v f3la.II. em. 35.

leadandó lakás míÍszaki paľaméterei alapján

1 szoba

1,5 szoba

2 szoba
1 szoba

1 szoba

46,90m2

46,llm2
58,45m2

31,50m2

f5r54mz

összkomfortos

osszkomfortos

összkomfortos

komfortos
komfoľtos

komfortos
félkomfortos
komfoľtos

fé|komfortos

komfoľtos

komfortos

komfortos

2 szoba
1 szoba

2 szoba
I szoba

f szoba
1,5 szoba

f szoba

43,52m2
3I,84 m2

55,60m2
2

55,2 lm
51,99m2

38,90m2

64,O\mz



A pontozás alapja a valós állapot (az engedély nélkiili korszeríĺsítés is beszámít a pontozdsba)!

komfoľtfokozat I l+u2 ) 2+" 3 3+112 4

szobaszám esetén adható .pontok

Osszkomfortos 6 7 I I 6 3 I

Komfoľtos 5 6 7 7 6 2 0

Félkomfoľtos 3 4 5 5 3 1 0

Komfort néIküli I 2 3 3 I 0 0

Szükséelakás I 1 I I I I I

A' páiyźnő által lakott lakás műszaki állapotához:

pońtozandó sżempont adhatĺi pont

A béľlő a páis,ázat leadásának időpontját megelőző.5 éven beliil saját ktiltségén
szabálvszerűen komfortosította

I

A' páiyánő által lakott lakás műszaki állapota:

pontozandó szempont

az Onkorm ánvzatiHźizkeze|ó Iľoda műszaki felméľése alapián

adható pont

Használatľa alka|más átlapot esetén 2

HasznáIatľa alkalmäs állapotú, ile fe|rújÍtandĺó, Iakás esetén I

Használatľa alkalmatlan álläpot esetén 0

Az épület amelyben a pźiyánő által lakott lakás található:

pontozandó szempo,nt

az Önkorm ányzatiHázkeze|ő lroda táiékoztatása alap.ián

adható pont

bontandĺi 3

új építésĺĺ 2

fetújítoťt 2

felrĺjítandó 1

Iakótelepi 0

A pályázat eredményének megállapítása:

A páIyázatokat mindkét foľdulóban a Kisfalu Kft. 3 tagubirá|ő bizottsźąabíra|ja el, és ennek a|apján a

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vá|asztjaki a nyertes páIyázatot..

A pálvázat eredményhiľdetésének időpontia:

ApáIyázateredményét legkésőbb 2014. szeptembeľ 15. (hétfő) napjáigki kell hiľdetni'



Az eIbírá!ási határidőt a Kisfalu Kft. egy alkalommal meghosszabbíthatja, Az Í$ elbírálási határidőĺol,
illetve annak fliggvényébeÍl az ajánIati kötottség iđőtartamźnak meghosszabbitásáról a Kisfalu Kft.
kote l e S aj án|ott l evélb en táj éko ztatni az o s s ze s p á|y ázőt.

A' pá|yázat eredményét a Kisfalu Kft. és a Polgaľmesteri Hivatal hirdetőtáblájźtn, valamint Kisfalu Kft.
és az onkormtrlyzat inteľnetes honlapján köteles a bonyolító legalább 10 munkanapra kiftiggeszteni.

A pályázat nyeľtese:

A legtłibb pontot elérő pályáző. A Kiíró határozatában megnevezi apá|yázat nyertese me||et1azt a

sorrendben következő ptůyázőr is, akivel a nyertes visszalépése' vagy kiesése esetén megköti a bérleti
szeruőďést. A Kiíró dönthet úgy is, hogy az azonos feltételekkel rendelkezők közül a nyertest és a
második helyre sorolt páIyázőt soľsolás útján választja ki. A sorsolás nyilvános, azt kozjegyző
jelenlétében, a pá|yázati eljaľás lebonyolítój a á|ta! összehívott, Iega|ább haromtagú soľsolási bizottság

folytatja le' amelyről szóló jegyzőkönyvet az eredmény megá||apítására vonatkozó előteľjesztéshez
mellékelni kell. A sorsoláson barki ľészt vehet'

A sorso|ás meg:tartásá.ľrak időpontiáLt _ amennviben sziikséges _ Bonvo|ítő a pá!|váűat

meghirdetésével azonos mĺódon, hirdetmény útián ktizli!

A sorsolás helye: Ki s falu Kft . L akás g azdá|ko dási k o da ti gyfél v áľój a
(Budapest VIII., Or u. 8.)

Amennyiben a bérlőként kiválasztoÍt személy - ideértve a soľrendben kÓvetkező pályázót is - a

benyújtott pá|yázatthan, illetve azza| osszefüggésben bármely módon valótlan adatot közölt, a béľleti

szer ző dés me gköté séľe vonatkozó j o go sults ágát e|v eszitl'

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, kiíró fenntaľtja ajogtlt arra, hogy:

- a nyerte s pá|yźtző visszalépése esetén, a soron következőp ályźĺzőva| kössön bérleti szeruődést,

- a ptůy ázati e|jáĺ ást eredménýelennek nyilvánítsa,
- a pá,|yázati felhív ást visszavonja.

A pályázaton elnvert lakások bérbeadása:

1 év határozott időre szóló bérleti szerzodéssel, felújítási kötelezettséggel, előbéľleti jog biztosításáva|

történik. Bérlőnek a bérleti szerzođés megkötésével egyidejri\eg az tita|a lakott lakásľa vonatkoző

bérleti jogviszonya megszűnik, koľábbi lakásában haszná|ő marad, és a lakásnak a tulajdonos

önkormányzatrészére toľténő visszaadásáig aptl|yźlzaton elnyert lakás béľleti díjával együtt, haszná|ati

díjat is köteles ťlzetni.

A nyertes pá|yáző a pá|yázat megnyeľése esetén köteles a Kisfalu Kft. onkormányzati Házkezę|ó

Irodájával külön megállapodásban rogzített felújítási munkálatokat legkésőbb a bérleti szerzőđés

megkötésétől számított 6 hónapon beltil e|végezni, és a korábbi bérleményétképező lakást ingóságaitól

kiürítve tulajdonosnak birtokba adni. Amennyiben bérlő a szerzőđésben vállalt felújítási

kötelezettségeinek a megjelölt határidőben nem tesz eleget, béľbeadó a béľleti szerződést felmondhatja.

Béľlő - indokolt esetben - ahatfuiđo |ejáľta előtt 30 nappal kérheti annak, legfeljebb a bérleti szerződés

Iejártánaknapjáigtörténőmeghosszabbítását.

A bérleti szerzóđés ahatározott idő leteltéve| _ a béľĺő kéľelmére, amennyiben a szerződésben vállalt

kotelezettségeinek marad,źktaĺanul eleget tett - meghosszabbítható, legťeljebb 5 évi időtartamra,

előbérleti jog biztosításával. 
-7



FIGYELEM! A páIyázaton elnyert Iakások a bérleti szeľződés meektitésétől számított 10 évie
nem vásárolhatóak meg.

Az MNP III. pľogľam keretében fehiiításra kerülő épületekben lévő lakások esetében - Baĺeľ
Sdndor utca 4.: Bauer Sándor utca 7-Il.: Dankó utca 7.; Kaľdcsonvi Sdndor utca 22.: Szigetvóri
zĺca 4... - a lakások a felúiítások befeiezésétől számított 10 évie nem vásáľolhatók mee.

A nvertes pá|vázĺĺ a béľleti szerződés meekötéséie ktiteles bérbeadónak az alább felsorolt iratok
eľedeti példányát bemutatni:

a) személyi igazo|vány és lakcím kártyźĺ,
b) *a pá|yáző és a vele együttlakó/együttköltozo személyek közötti rokoni kapcsolat igazo|ására

szo|gá|ő okiratokat (EREDETI szüĺetési anyakonyvi kivonat, 30 napndl nem régebbi
házassági anyakĺ)nyvi kivonat, közokiľattal igazolt éIettársi kapcsolat esetén EREDETI
kazjegyzői okirat),

Amennyiben a nyertes pál}'ázó a fenti Ĺa-b pontig) okiratokat a bérleti szerződés megkötéséig nem
nrutatja bę. elveszti iogosultságát a béľleti szeľződés megkötésére. és azt bérbeadó a sorrendben
következő pályázóval köti meg!

Budapest' 2014.június

Kovács ottó sk.
ügyvezető igazgatő



s
s

z
Cím

I
Karácsony S. u. 22. félem.4.

(Hrsz. : 3 5450/B/0)

Lakás
alapter
ülete
('nt)

z Baueľ S. u. 4. III. em. l5.
(Hrsz.: 35087/A/0)

Szoba
alapter
ülete
(rt)

3
Bauer S. u. 9-l L fszt. 6

(Hrsz.: 35128/A/0)

31,50

Szobaszám és

komfort-
fokozat

Á

Megpályázhat lakások adatai

21,10

DankÓ u. 7.I. em' 4.
(Hrsz.: 35300/A/0)

Egyĺitt
kłiItłizók
száma

(minimum-
maximum

fő)

46,90

5

1 szobás
komfortos

23,24

DankÓ u. 34. II. em. 3

(Hrsz.: 354141 N0)

43,52

Aktuá|is
bérleti díj
(nettÓ)*

l szobás
osszkomfortos

6

min. I -
max. 3 fo

f9,44

31,84

DankÓ u. 40. II. em. l
(Hrsz.:354111N0)

2 szobás
komfortos

min. l- max
3fo

18,79

Fe| jítási fe|adatok

6.861,-

46,17

I szoba,
félkomfortos

A lakás lakhatÓvá tétele,
berendezési tárgyak cseľéj e,

ktizmrĺvezetékek
feltilvizsgálata, a lakás teljes

korĹĺ felriiítása.

min.3 -
max. 4 fő

)o 1')

10.918,-

58,45

l és fél szobás
sszkomfortos

Becstilt
helyreá|lítási

kłiltség
łisszesen
(bruttÓ)

min. 1-
ma-x' 3 fő

8.531,-

A lakás lakhatÓvá tétele,
berendezési targyak cseľéje,

k zmíĺvezetékek
feliilvizsgálata, elekÍromos fíités

kiépĺtése, a lakás teljes kcirii
fel iítása.

teljesen fel jított

2 szobás
Összkomfortos

min. I -
max. 4 fó

ForgaImi érték
IVAlakások

esetén

4.509,-

2.884.670.-

Kiizmtivezetékek
feliilvizsgálata, j avításą festés,
mazolás, berendezési tárgyak

cseľéie.

17.891,-

min.3 -
max. 5 fő

Tisztasági festés, nyílászárÓk
javítása, hideg és meleg

burkolatok javítása, sztikség
szeľinti cseréje, berendezési

tárgyak pÓtlása, javításą
elektromos vezetékek

feltj lvizsgálata, j avítása.

s.380.000-

0,-

Megtekintés
idćĺpontja

ff .679,-

3.086.100.-

20 l4' j lius 1 . és 20 1 4. jtilius 8'
(kedd), valamint 2014. j lius 3.

és 20l4.j lius l0. (csiit rtok)
9:00-9:15

9.300.000-

Kiĺzmtĺvezetékek
felĺilvizsgálata, javítása, a lakás

telj es koľtĺ felĺlj ítása'
berendezési targyak

felĺilvizsgál ata' sztikség szerint
cseréie.

r.840.000,-

2014. jrilius 1. és 2014' j lius 8.

(kedd), valamintf014.j lius 3.

és 2014.. jrilius l0. (csiit ľt k)
9:30-9:45

r.800.860.-

20l4. jrilius l. és 20l4. j lius 8.

(kedd), valamint 20 14. j lius 3.

és 2014'. jrilius l0. (csĺ]t<irt k)
10:00-10:15

2014. jrilius l. és 2014. jtilius 8.

(kedd), valamint 201 4. jtilius 3.

és 20 l4.. jtilius l 0. (cst1tortti'k)

l0:3 0- 10:45

1.120.000,-

7.590.000-

20l4.jutius l. és 20l4.jť'lius 8.

(kedd), valamintf014.j lius 3.

és f0| 4.' jrilius l 0. (csĺitortcik)
11:00-11:15

9.s70.000-

20l4' j lius l. és 20l4. jtilius 8.

(kedd), valamint2014.j lius 3.

és 20l4.. julius l0. (csiitort k)
I l:30-l l:45



s
s

z
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Cím

Szigetváľi u. 4. I. em. 14
(Hĺsz-: 35496lN0)

8

Lakás
alapter
tilete
(*t)

Pľáter u. 55. félem. 7.
(Hrsz.: 362f5lNl0)

9

Szoba
alapter
ĺilete
(,nt)

TomŐ u. 23la. I|. em. 35.
(Hrsz.:361941N31)

f5,54

t0

Szobaszám és

komfort-
fokozat

16,20

Kisfaludy u. 7. fszt. 11

(Hrsz.:35630/A/0)

38,90

ll

Együtt
ktiltłjzŕĺk
száma

(minimum-
maximum

fó)

l szobás
komfoľtos

Kisfaludy u. 5. IIL em. 7
(Hrsz.:35631/A/0)

l{ on

64,00

1Z

l és fél szobás
komfortos

Lovassy L. u. 6. I. em. 20.
(Hrsz.: 35168/A/0)

38,1 0

min. I -
max. 2 fo

Aktuális
bér|eti dÍj
(nettő)*

33,f7

* A Iakbér mértékét bérbeadő évente fe|Ĺi|vizsgálja!

2 szobás
komfortos

20,60

min. I -
max. 4 fo

55,60

5-563,-

Fe|tijĺtási feladatok

1 szobás
félkomfortos

34,66

A lakás teljes koru felĺtjítása'
takhatÓvá tétele' konyhal

d colás feltilvizsgálata, osszes
kozmrivęzeték felti lvi zseálata.

min. 3 -
max. 6 fo

51,99

13,556,-

Minden helyiségben festés
mázolás' minden kozmĺjvezeték

feliilvizsgá| ata' j avítása,
fĹĺtésrendszer kialakítása, h ideg-

meleg buľkolatok javítása,
berendezési targvak cseréi e.

2 szobás
komfortos

36,54

min. I -
max.3 fo

Becsült
heIyreá||ítási

kiiItség
tisszesen
(bruttÓ)

18.586,-

2 szobás
komfortos

Fritési ľendszer kiépítése,
kozmĺihálÓzatok feli.ilvizsgálata,

cseľéj e, nyílászárÓk j avítása,
mazolása, tisztasági festés,

hides.meles burkolatok iavítása

min. 3 -
max. 5 fó

6.030,-

Forgalmi érték
IIlAIakásĺk

esetén

r.6s1.000.-

min. 3 -
max. 6 fo

A lakás lakhatÓvá tétele,
bęrendezési targyak cseréj e,

kcizmiivezetékek
ťeliilvizsgálata, a lakás teljes

korĺĺ felriiítása'

19.375,-

2.628.900.-

A lakás lakhatÓvá tétele'
berendezési tźlĺ gy ak cseréj e,

kozmtivezetékek
feltilvizsgálata, a lakás teljes

korĹi felriiítása.

4.780.000,-

18.117,-

1.720.850,-

Megtekintés
idópontja

2014. j lius 1. és2014.jtilius 8.

(kedd), valami nÍ' 2014. j'ilius 3.
és 20l4''jrilius l0. (csiit rt k)

13:00-13:15

A lakás lakhatÓvá tétele,
berendezési tárgyak cseréj e,

kĺizmĺivezetékek
feltilvizsgálata, a lakás teljes

korĺj felriiítása.

2.409.190,-

2014..i lius 1. és 2014. jtilius 8.

(kedd), valamint 2014. jtilius 3.

és 2014.. jrilius l0. (csĺit rt k)
13:30- 13:45

,

2.578.100,-

20l4. jrilius l. és 2014. j lius 8.

(kedd), valamint 201 4. jtilius 3.

és 20l4.. jrilius 10' (csĺ'itcirt k)
l4:00-14:15

t

4.469.130,-

2014. jrilius l . és 20l4. j'ilius 8.

(kedd), valami nÍ. 20|4. j lius 3.
és 2014'. j lius 10. (cstitoľtcik)

14:30-14:45

20l4' jrilius 1. és 20l4. j |ius 8.

(kedd), valamint2074.j lius 3.

és 20 1 4.' jtilius 1 0' (csiittĺrtcik)
15:00-15:1 5

20l4. jrilius 1. és 2014. jtilius 8'

(kedd), valami nt 2014. jtilius 3.

és f01 4.. jtilius l 0. (csiitcirt k)
15:30-15:45
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Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdá|kodó Kff
Lakásgazdálkodási Iroda

l082 Budaoest. Ör utca 8.

2. számú melléklet

MCS/2014.

Ár: l '000,. Ft + Áfa

P á|y ázati j elentkezés i lap

(mlnosegl laKascsere pa|yázat az önkormányzati lakásuk visszaadását vál|alók részérę, határozoÍt időre szóló bér|ęti szerzódéssel,

költségelvű bérleti díj ęlőíľása mellett)

A megpályázott lakás címe:
BudapestVIII... .....'......'..utca,,.............'....házszám...... ...emelęt..........ajtó

l. A pá|yázó szemé|yi adatai:

Neve:
(asszonyokrrál születési név is)

Születési adatai: ..helv.. ...ev... hÁ nqn

Csa|ádi áIlapota: hajadon, nótlen LJ házas |-l elvált [_l
közjegyzőíokirattal igazolt éleťtars I
anyakönyvi nyilvántartásba bejegy zett élettárs

(A megfelelo választ x-szel kell.ielezni!)

özvegy tr

!
AlIandó.jelleggel be.ielelltett lakásának pontos címe:
(lakóheIy)

!!!! eIenÍi|és
hÁzązÁm let aitć

Be.jelentkezésének idóponda: hó. ' ...nap

Ideiglenes jelleggel bejelentett lakásának pontos címe:
(tartózkodási hely)

!! !! ,..",- teIenii|és

Be.j eIentkezésének idopontja: '. 'év.. '.hó. ' ...nap

Apá|yázo által ténylegesen lakott lakás címe:
(elenleg lakott lakás)

!!m ir.szám... ......'...'település
pĺnp|et qitÁ

.'vllrÝlvl......u|!v

Itt tartózkodás ának kezdo idoponti a:
..hó.. ....nap

A pá|y ćlzo a |akás kizár ő|agos béľloj e

lla bérĺőtárs is van a bérlőtárs(ak) neve:

Igen Nem

!!
bérlőtárs(ak) neve:

(A megfelelo választ X-szel kell .ielezni!)

2' A pźiyázíl bérleti jogviszonyára vonatkozó nyi|atkozata:
választ x.szel kell

VIII. kerületi önkormányzati lakás bérlóje
közszolgálati j elleggeĺ bér be adott lakás is) :

a') 20l2. évtől:

b,) 20I I. évtől:

c.) 20l0. évtől:

d') 2009. évtől:

e') 2008. évtől, vagy régebben:

(ide értendő a krízislalcás, a szükséglakás, tórsbérlet, vagy

!
!
!
!
!

Nem

!
!
!
!
!

Pźllyázó a|áíĺása



3. A pil\yźlzó pályázati részvéte|lel kapcso|atos nyi|atkozata:
(A megfelelo vá|aszt x.sze| kell jelölni ! )

a) saját magam' illetve a velem együttkö|tozo hozzźúartozóm bektiltcizhető lakóingatlan tulajdonjogáva| vagy
haszonélvezeti j ogával rendelkezünk,

önkormányzatí lakásomra bérleti díj tartozásom van,

helyi adótartozásom, cĺnkormányzatí béľleményem utan béľteti vagy haszná|ati díi, illetve különszolgáltatási
díj tartozásom van,

d) köztartozásom van (adó-, vóm-, társadalombiztosĺtást járulék és egyéb, az államháztartás mas

alrendszereive l sze nlbe n fennálló fizetés i köte lezettsége),

e) 5 éven belül térítés ellenében szĺlntettem meg önkoľmányzatilakásraszóló bérletijogviszonyomat,

f,1 5 éven belül.jogellenesen önkormányzati bérlakásomat nem ruháetam át,

c) l0 éven be|ül az cinkormányzattól vásárol ingatlanomat értékesítettem,

h) apáIyázati hirdetményben felsorolt munkálatok e|végzését saját költségemen, térítési igény nélkul vállalom,

i) legalább 6 hónapja bejelentett munkahellyel rendelkezem,

.i) rendszeres jövedelemmel rendelkezem, továbbá igazolom, hogy saját magam és velem együttköltöző
hozzáÍartozőimnakazegy főrejutóhavinettóbevétele e|ériapá|yázottlakáslakbérénekakétszeresét,

Igen

!
!
!
!
T
!
T
I
!
I

Nem

n
!
!
!
!
!
n
!
!
!

D)

c)

4. A pá|yázó bérleményére vonatkozó adatok:

! (db) szoba
(l2 mŁnél nagyobb aIapterĺiletű)

l (db) fél szoba
(l2 mŁnél kisebb ,de 6 m2 -nél nagyobb alapterü|eti'ĺ)

l_l összkomfo.to,, ! kornfortos, ! ĺeltomĺortos,! komfort nélkĹil [Ę szukséqlas

(A nlegfelelő választ x-szel kelljelölni!)

A.jelerrleg lakott lakás

szobaszálĺa:

- komforttbkozatax:
(A bérleti szerződés alapján kitoltendő!)

(A megfelelo v á|aszt X-sze| kel l j elezn i ! )A pä|yźlzó az źitala takott lakást -

a p ályázat b enyťj tós ának időp o ntj ót
nlegelőző, 5 éven belül -

saj át koltségen, szabályszeľűen
komfoľtosította:

*ÖsszkontÍortos aza|akás, amely legalább l2 rnŁt meghaladó alapterületĺi |akószobával, ťozöhelyiséggel (ennek hiányában további, legatább 4 m2 alapteriiletű, a

vagy etage fĹitésseI) rendelkezik.
Kimforĺos az a |akás, ame|y lega1ább l2 mz.t rneghaladó a|apterületű lakószobával, fiĺzőhelyiségge| (ennek hiányában további, legalább 4 m2 alapterü|etű , a ťozést

lehetové tevő, Öná|ló szellőzésű lakótérrel,
ká|yhafĺĺtéssel, elektromos hőtároló kályhával, gázfűtésse|) rendęlkezik.
Féikonýoĺtos az a |akás, amely a komfortos ]ákás kÖvete|ményeinek nem felel meg, de legalább l2 mŁt meghaladó alapterületű lakószobáva| és fozohe|yiségge|

(enrrek hiányában további, Iiga|ább 4 m2 alapteľületű, a ťozést lehetővé tevő, önálló szelIőzésű |akótérrel, továbbá filrdőhelyiséggel vagy WCvel,

kÖZmĹĺVesítettséggel (legalább vilIany. és vízellátással); és egyedi fĺitési móddaI rendelkezik.
Kontfort nélkiiĺi az a lakás, u*.ý " 

félkomfortoś |akái ktivete|ményeinek nem fele| meg, de legalább 12 mŁt rneghaladó alapterületű lakószobával és

fozőĹelyiséggel (enrlek hĺányába
rendelkezik, valamint a vĺzvétel lehetĺĺsége biztosított'
Sziikséglakásazo|yanhelyiség(helyiségisoport),amelynek(amelybenlegalábbegyhelyiségnek)aIapterületeómŁtmeghaladja;külsohatáro|ó
centiměter vastag téglafal vagy más anyagbói épült ezze| egyenértékii fa|; ablaka vagy üvegezett ajtaja van; továbbá fiĺthető, és WC használata, valamint avízvéÍe|

lehetosége biztositott'

Pźl|vázćl a|áírása



5. A' pá|yźnaton elnyert |akásba a pá|yázóva| egyĺittkii|ttizó szemé|yek:

A pá|yázőval egytitt koltozik:
(név, sztiletési hely, szĺiletési év, hÓ, nap)

1)név:

sz.hely:

év:

2)név:

sz.hely:

év:

hÓ:

3)név:

sz.hely:

év:

hÓ

4)név:

sz.hely;

év:

Ä pályázć:va| milyen jogcímen lakik egytitt?
(házastársa, gyermeke, szĺiloje, unokája,

nagysztiloje, kcizokirattal igazolt élettársa)
A fentięk koztil a megfelelo jogcĺmet be kell

írni!

hÓ:

nap:

5)név:

sz.hely:

év:

jogcím:

hÓ:

nap

6)név:

sz.hely:

év:

jogcím:

hÓ:

nap:

7)név:

sz.hely:

év:

Jogcrm:

hÓ

nap:

A pá|yáző és a vele egyiittkoltcizok egy fóre jutÓ, havi nettÓ jovedelme:
(A j ovedelemigazolásokat mellékelni kell)

jogcím:

Az egyĺittkoltozo6 jelenlegi lakÓhelye:

hÓ

nap:

B ej elentett lakÓhelye :

Jogclm:

nap:

Bejelentett lakÓhelye:

jogcím:

nap

Bej elentett lakÓhelye :

jogcím:

AZ egytittkoltozó6 j elenlegi
IakÓhelyének bej elentkezésének kelte :

Bej elentett lakÓhelye:

B ej elentkezésének idŐpontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bejelentett lakÓhelye:

Bej elentk=zésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bejelentett lakÓhelye:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elenteťt lakÓhelye:

B ej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

B ej elentkezésének idopontj a:

év:
hÓ:

nap:

B ej elentkezésének idŐpontj a:

év:
hÓ:

nap:

nnnnnn forint/fó

Pá|yáz aláírása



A pá.ily ázat elbírálása szempontjából:

'bérlo. bé'lőtá.s. az, aki a lakás egészét a tulajdonossal megkotött íľásbeli szerzoďés aIapjánhasznáIja
fa|bér\o: az, aki önkoľmányzatilakást, vagy annak egy Észét az onkormźnyzathozzájárulásával, a bérlővel
kotott írásbeli szerzóđés alapján hasznáI, illetve aki báľmely más tulajdoni formában lévő lakás egy ĺészét a
tul aj dono s s al me gk ötött írás b e l i szer ző dés alapj án haszná|
3 családtag: az, akia lakás tulajdonosának, illetve béľlőjének hozzátartozójaként lakja a lakást
aszívesséqi lakáshasználó: az, aki nem a lakás tulajdonosának, illetve a bérlőjének ahozzátartozojaként, de a
tulajdonos, illetve abérlő engedélyével lakja a lakást, írásbeli szęrzőđés nélkül
sjogcím nélktili lakáshasználó: az, aki a \akástń a béľbeadó hozzájárulása vagy a vele való megállapodás
nélkĹil hasznáIja (Jelen pá|yźĺzatnál csak az a jogcím nélküli lakáshasznáIő, aki nem saját magtnak felľóható
okból lett jogcím nélküli lakáshasznáIó.)

óegvüttköltozők: a lakásigény mérték szempontjából együttköltözonek a pá|yázőt és a vele együtt költozni
kívánó élettáľson tu| azon személyeket lehet Íigyelembe venni, akik a bérbeadó hozzájárulása nélkül
fogadhatók be a lakásba, ezen személyek: a ptiyáző házastársa, szülője (örökbefogadó, mostoha- és

nevelőszüloje), gyermeke (oľökbefogadott, mostoha- és nevelt gyeľmek), apá|yázőval jogszeľűen együttlakó
gyermekének gyermeke

7befogadóképesség: az ,,együttkö1tözők'' és a további koltözők együttes száma szerint, személyenként

legalább 6 m2 \akőszoba ide értendő a hall, az alkov és a hálófĹilke is) alapterület kell hogy jusson

beköltöző személyek: az ,,együttkoltözők''. és a további kĺjltozők együttes száma (az összes lakásba költöző)

Figyelembe vett személyek
szźlmaz

Lakás igény mértékének alsó
határa

Lakás igény mértékének felső
határa

0-2 fois. 1 szoba 1,5 szoba

2-3 ťó 1 szoba 2 szoba

3-4 fó 1,5 szoba f,5 szoba

4-5 fő 2 szoba 3 szoba

5-6 ťő 2 szoba 3,5 szoba

6-7 ťo 2,5 szoba 4 szoba

7-8 fő 3 szoba 4^5 szoba

8 fő felett S zemélyenként fél szobáv a|

nasyobb, mint 8 fő esetén
Személyenként féI szobával
nagyobb, mint 8 fó esetén

Pál|yázó a|áírása



1. sz. melĺékĺet
Apá|yáző nyilatkozata

Jelen okirat aIáírásáva|kijelentem, hogy apályázati feltételeket megismeľtem, megértettem. A kĺizolt adatok
megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pá|yázati felhívásban kĺjzolt feltételeknek
nem felelek meg, illetve az ott e|oírt igazolásokat, nyllatkozatokat határidőben nem nyújtom be, apá|yázatom
éľvénytelen.

Az alábbi lakásokľa nyújtottam be páIyázatot:

- Budapest, VIII. ....'.utca ...házszám ........emelet .... ...'...'.'ajtő

- Budapest, VIII. ...'..utca '..házszćlm '...'.'.emelet.............'ajtó

Budapest, VIII. . .....utca ..''házsztlĺrl ...'.'..emelet..............ajtó

Figyelem!

!
!
!

Kérjük, hogy a pá|yáző,a címek mögötti| | -u. 1l ,2,3) sotszámmal jelölje meg, hogy melyik lakást szeretné

elso, illetve másodsorban elnyeľni.

Budapest,2014' (év).. ..(hó). ...(nap)

(bérlőtáľs) pá|yánő (bértő) a|áírása

személyi ĺgazolvány száma (kötelező) személyi igazolvány szttma (kotelező)

telefonszáma (nem kotelező) telefonszám a ( nem kotelező)

.'... iigyleti tanú jelen okirat aláírásáva| igazo|om, hogy . páIyáző
jelen okirat tartalmát felolvasást követően megértette, és ań.kézjegyével|źĺta e|.

Aláírás:
Lakcím:



2. sz. melléklet

Páůyáző nyilatkozata a

helyľeállítására

megpályázott lakás

vonatkozóan

(név) (születési adat)

. . (anyja neve) jelen nyilatkozat a|áírásával kijelentem' hogy a Budapest VIII.,

,'uo,,,., -u,'"o' *,o,*u,, ,""*,,;;; ,;í:ffiäľTT'" ,u,,!!ľłľł,^;?-;J,"J.ä,'ä:ä. :
hónapon belül elvégzem, és a jelenlegi bérleményemet képezo lakást ingóságaimtól kit.irítve a Kisfalu

Y agy ongazdál ko dó Kft . Házkeze|ó Ir o đáj źnak b iľtokáb a ad om'

Tudomásul veszem, hogy a műszaki munkák befejezésére rendelkezésľe á11ó hatáĺidő eredménýelen letelte

esetén béľbeadó, a béľleti szerzőđést felmondhatja.

Tudomásul veszem továbbá, hogy a tulajdonos önkormányzat alakásľa 1 éves, határozott időtartamú béľleti

szerződést köt velem.

(béľlőtárs) pá|yánő (bérlő) a|áirása

személyi igazolvány száma (kötelező) személyi igazo|vtny száma (kotelező)

Aláírás:
Lakcím:

3. sz. meĺléklet



Nyilatkozat
élettáľsi kapcsolatľól

'. '...(név) (születési név:
.'., születési idl: . ......anyia neve:

születési hely:

)...) szrg. szam:
...'.''szćml alatti lakos és

élettársa '.. (születési név: ..., születési hely:
születési idl: .' ....anyja neve: . .'...., szig. szám: .. )

l.ĺ.l""util., n"*" :: '... ... . .. .... ;;;;ilá,;i k"il;i;ŕä .ilffil 
lakos btintetőjogi felelősségtink tudatában

Közös gyermekünk: *van *nincs

l.) neve: . . ... születési iđő: anyja neve: .

2.) neve: ... születési idő: .. ...'.. anyjaneve: .

3.) neve: ... '. születési idő: anyja neve: .

4.)neve: ... születésiido: .. .'..'.anyjaneve: .

Budapest, 2014. ... hó ..... nap

élettárs a|áírása páiyáző a|áírása

Aláírás:
Lakcím:



* .*.

Kisfä|u Józsefoárosi Vagyongazdálkodó Kft
Lakásgazdálkodási Iroda
1082 Budapest, Or utca 8.

(minőségi lakáscsere pá|yázat II. forduló)

A megná|yázott |akás címe:

Budapest VIII............

|. A pá|yázó szemé|yi adatai:

3 ' számú melléklet
MCS/2014.

II. P áůy ázati j elentkezési lap

Neve:
(asszonyoknál születési név is)

Születési adatai: . . hely. . hó n2n

Allandó je|leggel bejelentett lakásának pontos címe:
(lakóhely)

!!L! telenti|és
hÁzęzám :|et ..aitó

f . A páůyáző nyilatkozat^ az a|á,ňbi, II/A lakások esetén:

1') Budapest VIII.' Baueľ Sándor u. 4. III. em. l5.

2.) Budapest VIII., Dankó u. 34. II. em. 3.

3') Budapest VIII., Dankó u. 40. Il. em. 1.

4.) Budapest VIll., Karácsony S. u, ff . fé|em. 4.

5') Budapest VIII., Szigetvári u. 4. I. em. 14.

I szoba

1,5 szoba

2 szoba
I szoba

1 szoba

46,90 mz

46,11mz
58,45 m2

31,50 m2

f5,54 m2

összkomfortos

összkomfortos

összkomfoľtos

komfortos

komfortos

a)

b)

A bérlenrényemre vonatkozó értékbecslést megismertem

A bérlelnényenrre volratkozó értékbecstést eIfogadom:

A bérleményemre vonatkozó értékbecslést nem fogadom e|:

Amennyiben a pźiyázó a |akására vonatkozó értékbecslést nem

jeIentkezésének visszavonását jelenti!
fogadja e|, az a pá|yźnati

(A választ X- kell jelezni !)

a)

b)

A Kisfalu Kft. onkoľmányzatiHázkezelo Iľoda által készített. a bérleményem műszaki álIapotaľa vonatkozó

félmérést megismertem:

A bérleményem műszaki állapotra vonatkozó tělmérést e|fogadom:

A bérlenényem műszaki állapotára vonatkozó félmérést nem fogadom el:

Amennyiben a pá|yáz,ó a |akására vonatkozó műszaki felmérést nem

jeIentkezésének visszavonását jeIenti!
fogadja el, az a pá|yázati

(A választ X- kelI jelezni !)



3. számú melléklet

MCSi2014.Kĺsfälu Józsefoárosi Vagyongazdálkodó Kft .

Lakásgazdálkodási Iroda
t08f Budapest, Or utca 8.

(minőségi lakáscsere pá|yázat II. forduló)

A meepálvázott lakás címe:

Budapest VIII...

3. A pá|yázó szemé|yi adatai:

I|. P á.ly ánati j elentkezési lap

Neve:
(asszonyoknál születési név is)
Születési adatai: . . hely. . ...hó... .....nap

Allandó jelleggel bejelentett lakásának pontos címe:
(lakóheIy)

!D!! '.........település
.emelet.'..'.a.|tó

4. A pá|yáző nyilatkozata az a|átbbi,II.B lakások esetén:

1.) Budapest VIII., Bauer Sándoľ u. 9-1 1 . fszt. 6.

2.) Budapest VIII., Dankó u. 7 .I. em' 4.

3.) Budapest VIII., Kisfaludy u. 5. III. em. J .

4.) Budapest VIII., Kisfaludy u. 7 . fszt. 11.

5.) Budapest VIII., Lovassy L. 6.I. em.20.

6.) Budapest VI[., Pľáter u. 55. félem. 7.

7.) Budapest VIII., Törno u. f3la.II. em. 35'

f szoba
I szoba

f szoba
1 szoba

2 szoba
1,5 szoba

f szoba

43,5f mz

31,84 m2

55,60 m2

33,f',7 m2

51,99 mz

38,90 m2

64,00 m2

komfortos
félkomfoľtos
komfortos
félkomfoľtos
komfortos
komfortos
komfortos

c)

d)

A Kisfa|u Kft. onkormányzatiHázkeze|ő Iroda által készített, a bérleményem mtĺszaki álĺapotára vonatkozó

fel rnéľést nregismertem :

A bérleIĺényem nrűszaki állapotra vonatkozó felmérést elfogadom:

A béľleményem lnűszaki á||apoÍźĺravonatkozó felméľést nem fogadom e|:

tr
!
!

Amennyiben a pá|yázó a lakására vonatkozó műszaki felmérést nem

jelentkezésének visszavonását jeIenti!
fogadja e|, az a pályźnati

(A válasa X- kelljelezni l)

Pá|váző a|áirása



,\bban az esetben, ha a B
a|acsonvabb' mint a megpályćĺzott|akásé a két lakás köZötti lakásforgalmi

értékkĺil<!nbözet

megfizetését nem tudom vá|lalni'
(nen kizáró ok, a pályázat értékelésénél)

n
I0 o/o -źnak megfrzetését vállalom

f0 o/o -ának megÍizetését vállalom

30 %o -ának megfizetését vállalom

40 %o -ának megfizetését váIlalom

50 %o -tnak megfizetését vállalom

50 % feletti megfizetését vállalom

n
!
!
n
n
!

Pá|yáző a|áírása


