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Budapest Fóväľos VIII. keľület Józsefváros ÖnkormányzatKépviselő- testĺiletének
Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága qóT

e , I 6..'rr.napirend
Előteľj esztő : Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazdálkodó Kft .

ELoTERJESZTÉS
A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 20I 4'június 23 -i Ĺilésére

Tárgy : Javaslat a,,MC S/2 0 1 4. típusú'' béľlakás p á|y ázat kiír ásár a
Eloteľjesztő: Kovács ottó tigyvezető igazgatő
Készítette: Zsemberi Magdolna |akásgazđálkodási referens

A rrapiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfo gadásáh o z e gy szeru szav azattöbb sé g szüks é ges.

Melléklet:
I' s:z. ruelléklet., PáIyázatifeĺhívás
2. sz. melléklet Pályázati jelentkezési lap I, forduĺó
3. sz. melléklet Pályázati jeĺentkezési lap II. forduĺó

Tisztelt Y ár o s gazdálko dási é s Pénzügyi B izotts ág !

L Előzmény

A Váľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság 33412013. (IV.08.) számu hatátozata alapján 2013.
jĺrnius 3. - 2013. július 3. között kétfordulós, minőségi lakáscseľe pá,|yźnatot hiľdetttink, az
önkormányzati lakásuk visszaadását vállalók részére, 1 év határozott időre szóló bérleti
szeľződéssel, felťÚítáSi kötelezettséggel' előbéľletijog biztosítástĺva|,15 darab béľlakásľa.

A pá|yázat lezárása vtán 7 családđal kotötttink béľleti szerzódést az á|taluk megpá|yázott lakásokra,
ezzel a családok életkörülményei .j avultak.

A ,,MCS/20I3. típusú,, páIyázat Iezárását követoen sok, Józsefváľosban élő család keľeste fel a
.Iózsefváľosi onkoľmányzatot és a KisÍälu Kft. Lakásgazďálkodási Irođáját, pá|yázaton kívĺili
nlinőségi cserét kéľve, életkörülményeik javitása, lakhatási gondjaik megoldása éľdekében. A
páůyázal"on kívüli minőségi lakáscsere kéľelmek teljesítése nagy anyagi terhet jelent a családok
számäta _ nagyobb lakás esetén a foľgalmi értékkülonbozet 50 %-anak megĺizetłlse melĺett az
elJogadotĺ ĺakás feĺfiítcÍsát, lakhatóvá tételét is vállalni kell - ęzek a feltételek sok esetben
vti|a|hatat|an terhet jelentenek, melyet csak nagyon kevesen tudnak, komoly családi összefogással
rregoldani.

It. A beteľjesztés indoka

ApalyázaI kiíľásáľól, feltételeinek megállapításáről a Tisztelt Bizottság jogosult dönteni.

III. Tényállási adatok

A Buclapest JózsefVáľosi onkormányzat ttrlajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről,
valanlilrt a lakbéľ méľtékéľől szóló 1612010. (rII.08.) számĹl önkoľmányzati ręndelet a.$ (2)



bekezdésének b) és c) pontja szabáIyozza az előzményekben körülírt aIanyi koľ - pólyázat útján
t ört é nő - lakáshoz j utt atásźnak lehetőségét.

A páIyázat ,,MCsl20|4'' névvel töľténő ismételt kiírásával további, a Jőzseťvárosban é1ő polgár
lakáshelyzete oldódhat meg.

A HVT területen lévő lakásokpá|yazatútján történő hasznosításához a RÉvs Zrt.z}I4.június 3-an
kelt nyilatkozatáva| hozzájźlru|t, azzal a kitétellel, hogy azokban az épi|etekben lévő lakások,
melyek az MNP. III. pľojekt ľészét képezik - Bu,uer Súnďtlr uĺcu 4.,' Bauer Sándoľ utca 9-]I.;
Danko utca 7.,. Karócsony Sándor utca 22.,. Szigetvári utcą 4.,. - afe|ujitás befejezését követő i0
évig nem vásárolhatók meg.

A pá|yázat kiírásáľól azokat a bérlőket' akik minőségi cserekérelemmel fordultak a
L akás gazdál ko d ás i ir o dáho z, íľás b an érte s ítj tik.

IV. A döntés tarta|mának részletes ismertetése.

A Buđapest Józsefvárosi onkoľmányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiľol,
valamint a lakbéľ mértékéľől sző|ő 1612010. (ilI.08.) számu ľendelet 4. $ (3) bekezdésébe foglaltak
szerint aptĺ|yázaton meghirdetendő lakások keretszámtÍ. aYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
határozzameg.

Fentiekĺe tekintettel javasoljuk aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak, hogy a ,,MCS120|4.
típusú'' pá|yázat az onkoľmtnyzati tiľes lakásállomány terhéľe kerüljcln kiírásľa az a|ábbi feltétek
mellett.

1.) a minőségi lakáscsere pá|yázat keľetében - a ]00 oń ankoľmányzati tulajdonban lévő - |2 db
lakás keľüljön kiírásra, valamint

2.) a Jőzsefvárosi onkoľmányzat rendelkezéséľe álló lakásai számának, és a lakásgazdálkodási
feladatainak e||átására va|ő tekintettel a ,,MCý20I4. típusú'' pá|yázat a Budapest
Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint
a lakbéľ mértékéről szóló 1612010. (III.08.) számu öĺ.lkormányzati rendelet 4.$ (2)
bekezdésének b), c) pontjában megjelcilt csoport számárakerüljön kiírásra, azaz:

,,b,) másik lakás bérbevételére a lakásigény méľtékét figyelembe véve azon bérlők számára,
akiknek a jelenlegi lakásuk pl. a család ĺétszámváltozása vagy egyéb ok miatt már nem
megfelelő,

c.) azok ľészére, akik rossz minőségiÍ és/vagy kis alapterületíí lakásuk helyett másik,
nagyobb aĺ,apterületĺĺ, nagyobb szoba számú vagy jobb minőségĺĺ lakásľ kívónnak bérelni.,,

A ,,Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testĹiletének 428120I2.(XII.06) sztmu
haÍtrozata a versenyeztetési szabá|yzatról'' 33. pontja alapján a Kisfalu Kft. a bírá|ati határidőt
indoko lt e setben e gyszeľ rne gho s szabbíthat1 a.

v. Adtintés célja' pénziigyi hatása:

A Tisztelt Y tlrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság döntése azért fontos az e|oterjesztés tárgyában,
mivel további, Józsefvárosban élő bérlő lakáshelyzete oldódhat meg, valamint a pá|yázat ut1án

meghirdetésĺe keľtilő üres lakások béľbeadása az önkormányzat számára bevételi foľľást jelenthet.

A döntésnek pénzügyi hatása is van, mivel a forgalmi érték feltüntetésével kiírt lakások nyertes
pá|yázőiaJőzsefvárosi onkoľmányzatrészére megfizetik azá|ta|tlk lakott és amegpá|ytnott|akás
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forgalmi éľtékkülönbozetének az á|ta|llk vá||a|hatő, |0-50% kĺizötti részét' mely növeli az
ĺĺnkoľmányzat bevételét.

vI. Jogszabályikörnyezetĺsmertetése

A Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről,
valamint a lakbér mértékéľől sző|ő |612010. (III.08.) szĺĺmú cinkoľmányzati rendelet a.$ (a)
bekezdése éľtelmében a szociális bérletre nem jogosultak részére kiírandó pá|yázat esetében a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatánozza meg, hogy a a.$ Q) bekezdésében megjelöltek
köztil melyik csopoľt szźlmźtra ke|I petyazatot kiíľni, és dĺint a pźiyázat feltételeiről, valamint a
bérlők kiválasztása során figyelembe veendő szempontokľól, a Budapest Józsefüaľosi
onkoľmányzat Képviselő-testiiletének 428/}0|2.6II.06) számú versenyeztetési szabá|yzata
meghataro zza a pá|yźzati elj arás rendj ét.

Fentiek figyelembevételével, az alábbihatźnozatijavaslatot terjesztjük elő.

Hatátozatĺ javaslat

120|4. év (....hó. .nap) szĺĺmú Varosgazdálkodĺĺsi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) 20|4.július 7. -20|4. augusztus 6.kozott kétfoľdulós, minőségi lakascsere páIyźzatotitki,
az előterjesztés mellékletetképező PáIyźzati Felhívásban és a PáIyazati Jelentkezési lapban
meghatźlrozott taľtalommal az önkotmźnyzati lakásuk visszaadását vállalók részére, 1 év
hatźrozott időre szőIő bérleti szerződéssel, felújíüísi kĺitelezettséggel, előbérleti jog
biztosításával, az a|źĺbbiakban felsorolt és megnevezett 12 darab bérlakásra.

1.) Budapest VIII., Bauer S. u. 4. III. em. 15. 1 szoba
2.) Budapest VIII., Bauer S. u. 9-11. fszt. 6. 2 szoba
3.) Budapest VIII., Dankó u. 7.I. em.4. I szoba
4.) Budapest vI[., Dankó u. 34. tI. em. 3. 1,5 szoba
5.) Buđapest vlil., Dankó u. 40. II. em' 1. 2 szoba
6.) Budapest VIII., Karácsony S. u.22. félem.4.1 szoba
7.) Budapest VilI., Kisfaludy u. 5. ilL em. 7. 2 szoba
8.) Budapest VIII., Kisfaludy u. 7. fsz. 1,I. 1 szoba
9.) Budapest VIII., Lovassy L. u. 6.I. em.20. 2 szoba
10.) Budapest VI[., Práter utca 55. felem. 7 7'5 szoba
l1.) Budapest VIII., Szigetváľi u. 4. I. em. 14. l szoba
l2.) Budapest VIII., Tömő u.23la. [I. em. 35. 2 szoba

Felelős: Kisfalu Kft.

Hatáľlđó : 20 | 4. j úlius 0 7.

46,90 mr
50,55 m2

31,84 mz
46,1I m2

58,45 |1ŕ
31,50 m2

55,60 m2

33,f7 mz
51,99 m2

38,90 m2

25,54mr
64,00m2

összkomfoľtos
komfoľtos
félkomfortos
cĺsszkomfortos
<isszkomfoľtos
komfoľtos
komfortos
félkomfoľtos
komfortos
komfortos
komfoľtos
komfoľtos

2.) hozzájźru|, hogy a Kisfalu Kft. a bfuáIati hatźľrđot indokolt esetben egy alkalommal
meghosszabbítsa.

Felelős: Kisfalu Kft.

Hatáľidő: 20|4.június 23.
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3.) hozzájáru|, hogy a pá|yázata kiírt lakásokra ktitĺltt béľleti szerzodésekben bérbeadó, 10 éves
elidesenítési tilalmat kössön ki.

Felelős: Kisfalu Kft.

Hatáľidő: 2014.június 23.

4') hozzájárul, hogy a pályázati JelentkezésíLap ellenértékeként befizetett 1.000'- Ft +Áfa a
Kis1älu KÍt. bevételét kéoezze.

Felelős: Kisfalu Kft.

Hatáľidő: 2014' iúnius 23.

A dontés végľehajtásátvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft.

A lakosság széles köľét &intő dontések esetén javaslata a kozzététęI mődjára (megfelelő
a|áhuzandől'\:

nem indokolt hiľdető táb|án

Budapest, 20|4.június 1 7.

honlapon

Kovács ottó
igyvezeto igazgatő

KÉSZĺTETTE: Klsr.al-u Jizsnr.vÁnosl VAGYoNGAZDÁLKoDÖ Kr,ľ.
LpÍRre: ZspľĺgpRl MAGDoLNA I-łrÁscazoÁlrooÁsl REFERENS /. -:* -{
PÉNzÜcYIFEDEZETETIGÉNYEL/NEMIGÉNYEL,IGAZoLÁS: u'K.+}- 
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1. SZ' melléklet

pĺĺvĺzlTl FELHÍVÁS

A Budapest Józsefuaľosi onkormányzat, mint kiíró megbízásábőI a Kisfalu Józsefuárosi
Yagyongazdálkodó Kft, mint bonyolító - a Budapest Józsefvárosi onkormányzat Városgazdálkodási és
PénzügyiBizottságának /2014. (Vl.16.)számú hatáľozata alapján -, az önkormányzati
lakásuk visszaadását vállalók tészére, 1 év hatfuozott időre szóló bérleti szerzőđéssel, felújítási
lĺotelezetĹséggel, elł3béľleti jog biztosításával' a lrlellékelt táblźĺzatbalr felsoľolt tillkoľrrrárryzati
bérlakások béľbeadására,,MCS/2014. típusú'' kétfordulós pá|yázatot hiľdet, az a|ábbiak szerint:

I. fordulĺi: Nyílt (zárt borítékban benyliitandĺó) pályázat

Foľmai ellenőrzés:

- A Bíľáló Bizottság formai ellenőrzése soľán megállapítja a benyújtott páiyálzati anyagok
érvényességét, szükség esetén hiánypótlási felhívást ad ki, ezt kiivetően

a Bonyolító elkészítteti az érvényes páiyánatot leadók béľleményének forgalmi éľtékbecslését,
il|efve éľtékelését, melynek kiiltségeit a pá|yáző kiiteles kiizvetlenü| az értékbecslést végző részére
az áita|a kiállított szám|a alapján megfizetni.

- Bonyolítő az értékbecsléselďéľtékelések átvéte|ét kłivető 15 napon beliil felhÍvja az érvényes
pźiyázatot benyújtott bérlőket, hogy a felhívás mellékletét képező,2. számű páůyázatijelentkezési
lapot kittilfve' a|áírva, annak kézhezvételét kiivető 5 munkanapon beltil nyújtsák be a Kisfalu
Vagyon gazdálkod ó Kft. Lakás gazd áIkodási Irodáj án.

II. Íbrduló: Zártkłiľű _ meehívásos - eliáľás

ľartalmi bíľálat:

- A Bíráló Bu'ottság értékeli a pá|yźnatokat, és az e|ért pontszámok alapján megái|apítja az

eľedményt.

Apź,Jyź,zaton az a szemé|y vehet résztz

1. aki VIII. keľĹileti önkoľmányzati |akás bérlője (ide értendő aWízis|akás, a szükséglakás, társbéľlet, vagy

közszo| gá|ati j e l l e g ge l béľbe adott lakást i s)

és

2. legalább 6 hónapja bejelentett munkahellyel rendelkezik, vagy rendszeľes jövedelemmel rendeIkezik,

és

3. igazoIja, hogy saját magának és a vele együttköltözo hozzátartozőinak aZ egy főre jutó havi nettó

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

és

4. a pá|yázo, illetve a vele együttköltöző hozzátartozója lakóingatlan tulajdonjogával vagy haszoné|vezeÍ.i

jo gáv a| nem rendelkezik,



és

5. a lakólrelye szerint illetékes önkoľmányzatnál nincs helyi adótartozása,

és

6. onkoľmányzati bér|eménye után bérleti díjjal, különszolgáltatási díjjal nem tartozik'

Apá|yánőnak a fenti 6 pontban szabá|yozottaknak együttesen kell megfelelnie.

Nem vehet részt a pálvázaton:

Az a személy, aki apá|yázat benyújtására megállapított hataridőtőLszámitott:

a) 5 éven belül térítés ellenében szüntette megaz önkormányzati|akásra szóló béľleti jogviszonyát,
vagy azt magánforgalomban kevesebb szobaszámu, vagy alacsonyabb komfotfokozatu lakásľa
cserélte,

b) 5 éven beliil önkormányzati lakáson fennálló bérleti jogviszonyával visszaélt, és ezt jogeľos
bíľósági ítélet megállapította,

c) 10 éven be|u|az onkoľmányzaÍtőI vásárolt lakását eladta.

Megpályázható lakások száma:

Egy pá|yáző (ideérne a pályázóval együttkohazőt is)legfeljebb összesen 3 lakás bérbevételéľe, a
sorľend rne gj e l ö l é s ével nyúj th at be p á|y ázatot.

A pályázat benvriitásakoľ szükséges iratok" igazolások, nyilatkozatok:

a) pá|yáző személyi okmányainak másolata (ha az olcľnányok alapján az abban szeľeplő tłźny és a
pályázó nyiĺatkozata eltér, a bejelentett lakcím igazolásahoz szükséges még hatósági igazolás,
melyet a Kormányhivatal okĺnányiľoda áĺlít ki),

b) apá|yázati feltételek megismeréséľől szóló nyl|atkozat (l. számú melléklet),

c) amegpá|yćlzotĹIakás felújítására tett nyilatkozat (2. számú meĺléklet),

d) bérleti szerzođés, kiutaló határozatmásolata. vagy bérbeađőinyl|atkozat,

e) Az önkoľmányzati bérleményre vonatkozó béľleti díj és kapcsolódó külĺjn szolgáltatási díj
rnegfizetésérol szóló lgazo|ás,

Đ házassági anyakönyvi kivonat másolata,

g) élettársi kapcsolatra vonatkozó nyl|atkozat (3. szómú melléklet),

h) a pá|yáző és a vele együttlakó/együttkoltöző szeméIyęk közötti rokoni kapcsolat igazolására
szo|gá\ő okiratokat máso latban (születési anyakonyvi kivonat),

i) az együttköItozo csa|ádtagok személyi okmányainak másolata,

j) munkáltatóiigazo|ás EREDETI pé|đánya,mely a fogla|koztatásiđőtartamáravonatkozlk,



k) a pá|yáző és a vele együtt kcĺltöző házastćrsának, élettáľsának és nagykoľú kcĺzeli
hozzátartozójának apáIyázat benyújtását mege|őzó 6 havi nettó jiivedelmére vonatkozó igazolás
EREDETI pélđánya,

l) 30 napnál nem ľégebbi lakhely szerirrt illetékes oĺlkormźnyzat jegyzőjétő| kéľt helyi
adőtarto zásró l s zó l ó i gazo| ás E RED ET I p é|dány a,

A pátvázĺĺ pátvázata ÉRVÉNYTELEN:

1. haapá'Iyáző az I. pontban meghatátozott feltételeknek nem felel meg,

2' haapá|yázó valótlan adatot közöl,

3. ha a pá|yázó legkésőbb a hiánypótlási felhívásban meghatáĺozott hatáľidőig nem csatolja a
szükséges igazolásokat' melyek a következők:

a) apá|yéuati feltételekmegismeľéséľől szóló nyi|atkozat(1. számúmelléklet),
b) a me gptiy źtzott |akás fe|iĄításár a tett nyi latk ozat (2. számu mellékl et)
c) béľleti szeruőđés másolata,
d) házassági anyakönyvi kivonat másolata,
e) élettársi kapcsclatľa vonatkoző nyi|atkozat (3' számu melléklet),
Đ a palyáző és a vele együttlakó/együttköltözo szemé|yek ktizĺitti rokoni kapcsolat igazolására

szolgáló okiľatokat másolatban (s zül e té s i anyakonyvi),
g) munltáltató i igazo|źs, mely a fo glalkoztatás időtartam ár a v onatkozlk,
h) a páIyáző és a vele együtt költoző házastársának, élettáľsának és nagykorú közeli

hozzátartozójának a pá|yázat benyújtását mege|ozó 6 havi nettó jör,edelmére vonatkozó
igazo|ás,

j) lakhely szeľint illetékes onkormányzattőI helyi adótartozásrő| sző|ő igazolás EREDETI
példanyát,

4. ha a pźiyáző a jelentkezési lapot, és a nyilatkozatokat nem íľja alá, illetve szükség esetén (siket,
világtalan, íľás rudatlan, stb.) azáradékot atanuk nemírjáka|á,

5. ha az együttköltozok száma a hatá|yos ľendeletben meghatározottak szerint a lakásigény
mértékét, illetve a lakás befogadóképességét meghaladnĄ

6. ha a pá|yázatot a pá|yézati felhívásban meghatározott pá|yźnati határidő lejárta után nyújtotta be'

7 ' ha a pá|yázatot olyan pá|yáző nyújtotta be, akinek az onkoľmányzatta| (helyi adó, bérleti díj stb')
szemben fizetési kötelezettsége áll ferľr'

A pályázat kiírásának iĺlőpontia: 2014. július 7. (hétfő)

A lakások megtekintéśe: az éľdelĺlődok részére a lakások megtekintését a mellékelt
táb|ázatban meghatározott időpontokban biztosítj uk

I. foľdulóra vonatkozrĺ pálvázat benvúitásának hatáľideie: 20|4. augusztus 6. (szerda)
08.00-től 12.00 őráig és 13.00-tól1ó.00 őráig.

II. foľdulóľa r'onatkozó pálvázat benyúitás Bonyolítró a meghívóban ktizli!



Benyúitásának helve mindkét fordulóban: Kisfalu Kft. Lakásgazđá|kodási Irodáján

A pályázat zárt borítékban nyúitható be'
mindkét fordulóban személyesen:

(Budapest VIII., Or u. 8., Tel: 314-10-98, 313-84-28)

hétfőn: 13.3O-től 18.00 óľáig;
szerdán:08.00-tő1 If .00 óráig és 13.00-tól 16.30 óráig;
pénteken: 08.00-től 11.30 őtáig.

Az I. foľdulóľa vonatkozĺi pályázat bontásának ideie: f014. augusztus 7. (csĺittiľtök) 1400 ĺíra

A II. fordulóľa vonatkozó pálvázat bontásának ideie: Bonyolítri a meghívóban közli!

A páIyázat bontásának helve.mindkét fordulóban:

Kisfalu Kft. Lakásgazdá|kodásr Iroda ügyfélvárój a, (Budapest VIII., or u. 8.)

(FIGYELEM! _ A páĺyázó. illetve a pályázó altal írásban meghatalmazott szeméĺy a bontásnál jelen

ĺehet!)

A pźlJyázati anyag(páĺyázati feĺtételeket tartaĺmazó tájékoztató, jeĺentkez,źsi lap és mellékletei)a
Kisfalu Kft. Házipénztárában(Budapest VIII', ir u, 8., Házipénztár nyitvatartósi rendje: hétfőn'.

I3'30-tőĺ ]7'00 órá'ig; szerdán.. 0B.00-tőĺ 12.00 óráig és ]3.00-tól I5'30 óľáig; pénteken., 08.00,-től

11.30 óráig)vásálľolhatĺí meg, és Kisfalu Kft. Lakásgazdá|kodási Irodáján(Budapest VIII., or u.

8., az ťłgyfélfogadtźs rendje: hétfőn. 13.3)-től 18.00 óráig,. szerdán'. 08.00-tőĺ ]2.00 órdig és 13.00-

ľól ] 6.30 óráig,. pénteken.. 0B.00-tőĺ ] 1.30 óráig)vehető át.

A ielentkezési lap és dokumentáció ára: 1.000.-Ft+ ĺrana

FIGYELEM! Szüksée esetén a bonyolító a pályázatok foľmai ellenőrzését követő 8 napon belül

hiánvnótlási felhívást (isazolás, illetve lemaradt aldírások pótlfu

teliesítése nem eredményezheti a pálvázat módosítását!

A pálvázatok éľtékelésének szempontiai, illetve az elbírálásnál alkalmazott pontľendszeľ:

L A' pá.Jyáző béľleti jogviszonya:

pontozandó szempont adható pont

A'pá:Jyáző mióta bérlője az á.Jtalla lakott lakásnak?
(Ir ány adó a b ér l e ti .i o gv i s z o ny ke z dő i dőp ontj a ! )

2012' évtől.'

20] 1. évtől.'

20] 0.évtőI:
2009. évtől:
2008. évtől, vagy régebbell:

I pont
f pont
3 pont
4 pont
5 pont



IAA.
Az alábbi megpźiyázott lakások, és a leadandó lakás forgalmĺ éľték kültinbiizete esetén:

l.) Budapest vI[., Bauer Sándor u. 4. III. em. 15.

2.) Budapest v[u., Dankó u. 34.II. em. 3.

3.) Budapest V[II., Dankó u. 40. II. em. 1.

4.) Budapest VIII., Kaľácsony S. u.2f . fé|em. 4.

5.) Budapest VIil., Szigetvári u.4. I. em. 14.

I szoba
1,5 szoba
2 szoba
I szoba

I szoba

2 szoba
I szoba

2 szoba
1 szoba

2 szoba
1,5 szoba

2 szoba

46,90m2

46,11m2

58145m2

31,50m2

25,s4|1ŕ

43,52mr
3I,84 m2

55,60m2

33,27m2

5|,99|1ŕ
38,90m2

64,OOmr

összkomfoľtos
összkomfortos
összkomfortos
komfortos
komfortos

komfoľtos
félkomfoľtos
komfoľtos
félkomfoľtos
komfoľtos

komfoľtos

komfoľtos

pontozandó szempont adn'ató pont

Abban az esetben, ha a páůyá.zó béľIeményének a foľgalmi értéke alacsonyabb, mint a
megpályĺĺzott lalĺĺsé'
0 o/o - 20 Yo között éľtékkĺiliinbłizet megfizetésének vállalása esetén:
20 yo - 40 oÁ közőtti értékkĺi lö n b özet megfrzetésének vál la| ása esetén :
40 yo.60 oÁ közőtti é rtékkĺĺ lö n b özet megÍwetéséne k vál lal ása esetén :
60 o/o- feletti értékkĺiliinbözet megfizetésének vállalása esetén:

0 pont
I pont
2pont
3 pont

pontozandĺó..szpmpont adtató.pönt

Abban az esetben, ha az értékküliinbiizeÚ megfizetésének tisszege
300.000'. Ft és 600.000'- Ft
600.001'- Ft és 900.000'- Ft
900.001,- Ft feletti

I pont
f pont
3 pont

melyhez hoz,zń kell adnĹ aIItB. pontba foglaltak szeľĺnt - a leadandó lalĺĹs műszaki paraméterei
alapján adható pontokat.

.adh.!tópont

Abban az esetben, ba a páůyázó béľleményének a forgalmi éľtéke magasabb, mint a
megpáiyázott lalĺásé: 2 pont

melyhez hozzá kell adnĹ. a II/B. pontba foglaltak szerint. a leadandó lalĺás mĺĺszaki paľaméterei
alapján adható pontokat.

II/B.

Az it. felsorolt, megpá|yázott lakások esetén a
adható pontok:

1.) Budapest VIII., Bauer Sándor u. 9-11. fszt. 6.
2.) Budapest VilI., Dankó u. 7.I. em.4.
3.) Budapest Vm., Kisfaludy u. 5. III. em.7.
4.) Budapest VIII., Kisfaludy u. 7. fszt. II.
5.) Budapest VIII., Lovassy L.6.I. em.20.
6.) Budapest V[I., Práter u. 55. félem. 7.

7.) Budapest VIII., Tömő u.23la.II. em. 35.

leadandĺí lakás műszaki paraméteľeĺ alapján



'íł

A pontozás alapja a valós állapot (az engedély nélküli korszeríísítés is beszdmít a pontoaÍsba)!

komfortfokozat t t+1t2 2 2+" 3 3+1ĺ2 4

sżobaszálm esetén adható pontok

Összkomfortos 6 7 I I 6 3 I

Komfortos 5 6 7 7 6
.,

0

Félkomfortos J 4 5 5 -J 1 0

Komfort nélkiili I 2 3 3 I 0 0

Szükséelakás I 1 1 I I 1 I

Apźllyálző által lakott lakás műszaki á||apotához:

pontozandó szempont adható pont

A béľIő a páůyázat leadásának időpontját meFel'őiz(15 éÝen belüI saját ktiltségén
szabá|Ýszeľűen komf,oľtosította

I

Apá|yánő által lakott |akás műszaki állapota:

pontozandó szempont

az tnko ľm ány zati Háłzkeze|ő lľoda mĺÍszaki felmérése alapj án

adható pont

Használátra alkalmas állapot esetén

Használatľä alkalmas állapotrĺ, de felújítandó lakás esetén 2

Használátra alkálmatlan állapot esetén 0

Az épület amelyben a pá|yźnő által lakott lakás tallá.Jható:

poń,tozandó szempont

az O n ko ľm ánv zati lJázkezelró I ľo d a táil ékoztatás a ala pj áll

adhatĺi pont

bontandó 3

új építésű )

felújított 2

felújítandó I

lakótelepi 0

A pálvázat eľedményének megállapítása:

A pá|yázatokat mindkét fordulóban a Kisfalu Kft. 3 tagűbíráIő bizottságabíráIja el, és ennek a|apján a

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vétIasztjaki a nyeftes pá|yázatot.

A pályázat eľedményhiľdetésének időpontia:

Apá|yázateredményét legkésőbb 2014. október 6. (hétfő) napjáígki kellhirdetni.



Az e|bíráIási hatáľidőt a Kisfalu Kft. egy alkalommal meghosszabbithatja. Az ilj elbírálási hatáľidőľől,
illetve annak fuggvényébeÍI az ajźn\ati kötöttség iďotartamának meghosszabbításźľól a Kisfalu Kft.
kötel e s aj án|ott levélb en táj éko ztatni az ci s s ze s p áIy ázőt'

Apá|yázat eredményét a Kisfalu Kft. és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábIáján, valamint Kisfalu Kft.
és az onkormányzat internetes honlapján kĺjteles a bonyolító legalább 10 munkanapľa kifüggeszteni.

A pályázat nyertese:

A legtiibb pontot elérő pályáző. A Kiíró határozatźlban megnevezi apáIyázat nyeľtese meIIett azt a
soľrendben következő pá|yázőt is, akivel a nyertes visszalépése,vagy kiesése esetén megköti a bérleti
szerzőďést. A Kiíró donthet úgy is, hogy az azonos feltételekkel rendelkezők közül a nyertest és a
második helyre soľolt páIyázőt soľsolás utján váIasztja ki. A sorsolás nyilvános, azt kozjegyző
jelenlétében, a pá|yźzati eIjáľás lebonyolítój a áItaI összehívott, legalább haľomtagú soľsolási bizottság
folýada le, amelyről szóló jegyzőkönyvet az eredmény megá||apítäsára vonatkozó előterjesztéshez
mellékelni kell. A soľsoláson bátki részt vehet.

A sorso|ás meetartásának időpontiát _ amennviben sziikséges _ Bonvo|ítő a páůyázat

meghirdetésével azonos módon. hirdetmény útián ktizli!

A soľsolás helve: Ki s falu Kft . Lak ás g azďá|ko đási Iro da ngy f é|v ár őj a
(Budapest VIII., oľ u. 8.)

Ameruryiben a bérlőként lĺiválasztott szeméIy - ideértve a sorrendben következő pályázóÍ is - a

benyrijtott pá|yázatában, illetve azza| osszefüggésben bármely módon valótlan adatot közölt, a bérleti

szeruő dés me gkoté s éľe vo natkozó j o go sults ágát e|v eszítl.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, kiíró fenntartja a jogát arra, hogy:

- a nyertespá|yáző visszalépése esetén, a soľon következőpáIyázővaIkössön bérleti szerződést,

- a pályázati e\árást eredménýelennek nyilvánítsa,
- a pá|yázati feIhívást visszavonja.

A pálvázaton elnvert lakások bérbeadása:

1 év határozott iđőre szóló bérleti szerzodéssel, felújítási kotelezettséggel, előbérleti jog biztosításáva|

történik. Bérlőnek a béľleti szerződés megkötésével egyidejuIeg az á|tala lakott lakásľa vonatkozó

bérleti jogviszonya megszĹĺnik, koľábbi lakásában hasznźiő matad, és a lakásnak a tulajdonos

önkormányzat részére töľténo visszaadásáig a pá|yázaton elnyert lakás bérleti ďíjáva| együtt, haszná|ati

díjat is koteles ťĺzetni.

A nyertes pá|yáző a pá|ytnat megnyeľése esetén kciteles a Kisťalu Kft. onkotmźnyzati Házkezelő

Irodá1tĺva1 tulon megáIlapodásban rogzített felújítási munkálatokat legkésőbb a bérleti szerzodés

*.gŕ.ité,éto| számítoit 6 hó.'upon beltil e|végezni, és a koľábbi bérleményétképező lakást ingóságaitól

kiuřítve tulajdonosnak birtokba adni. Amennyiben béľlő a szetzőďésben vállalt felújítási

kötelezettségeinek a megjelölt hataľidoben nem teSZ eleget' béľbeadó a bérleti szerződést felmondhatja.

Bérlő _ indokoĺt esetben - ahatfuido |ejárta előtt 30 nappal kéľheti arrnak, legfeljebb a bérleti szerződés

|ej áĺának napj áig torténő me gho s s zabb ítás át.



A bérleti szerződés ahatźrozott idő leteltéve| - a bérlő kéľelmére, amennyiben a szerződésben vdllalt
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett - meghosszabbíthatő, legfeljebb 5 évi iđotartamra,
előbéľleti j o g biztosí tásźw a|.

FIGYELEM! A pálvázaton elnyeľt lakások a bérleti szerződés meekötésétől számított 10 évie
nem vásáľolhatóak meg.

Az MNP III. pľogram keretében felúiításra kerülő épületekben lévő lakások esetében - Bazeľ
Stűndor utca 4.: Bauer Sdndor utca 7-II.: Dankó utca 7.: Kardcsonvi Sdnďor utca 22.: Szigetvdri
lzĺca 4.,. . a lakások a felúiítások befeiezésétől számított 10 évig nem vásárolhatók meg.

A nvertes pályázó a bérleti szeľződés megkłitéséig kiiteles béľbeadónak az alább felsorolt iľatok
eredeti példányát bemutatni:

a) személyi igazo|vány és lakcím kźLrtyát,

b) *a pá|yáző és a vele együttlakó/egyÍ'ittkoltoző személyek közötti rokoni kapcsolat igazo|ására

szolgáló okiratokat (EREDETI születési anyakonyvi kivonat, 30 napndl nem ľégebbi
házassági anyakonyvi kivonat, kozokiľattal igazolt élettársi kapcsolat esetén EREDETI
kazjegyzői okirat),

Amerui}ĺiben a nyertes pályázó a fenti (a-b pontig) okiratokat a bérleti szerződés megkotéséig nem

mrrtat-ia be. elveszti jogosultságát a bérleti szerződés megkötéséľe. és azt bérbeadó a sorrendben

következő pályázóval köti mee!

Budapest, 20|4.július

Kovács ottó sk.
igyvezeto igazgatő
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Cím

I
Kaľácsony S. u. 22. félem.4'

(Hľsz.:35450/B/0)

Lakás
alapter
ülete
(rt)

2
Bauer S. u. 4. III. em. 15.

(Hrsz.: 3 5087/A/0)

Szoba
alapter
ĺilete
('n')

3
Bauer S. u. 9-1 l. fszt. 6.

(Hrsz.: 35128/A/0)

31,50

Szobaszám és

komfoľt-
fokozat

4

Meepálvázhatő lakások adatai

2l,10

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

Egyĺitt
kłjItłjzók
száma

(minimum-
maximum

fŕĺ)

46,90

5

1 szobás
komfortos

DankÓ u' 34' II. em. 3
(Hrsz.: 3547 4/ N0)

)1 )A

43,52

1 szobás
osszkomfortos

Aktuális
bér|eti díj
(nettÓ)*

6

min. I -
max. 3 fo

29,44

31.84

DankÓ u.

(Hrsz.:

2 szobás
komfortos

40. II. em. I

35477tN0)

min. l- max
3fo

18,'79

46,11

6.861,-

FeIrijítási feIadatok

I szoba,
félkomfortos

A lakás lakhatÓvá téte|e,
berendezési tárgyak cseré.i e,

kozmtivezetékęk
felĺilvizsgálata, a lakás teljes

korri felrijítása.

)o ))

min. 3 -
max. 4 fo

10.918,-

58,45

l és fél szobás
cjsszkomfoľtos

Becsült
heIyreá||ítási

ktiltség
tisszesen
(bruttő)

min. I -
max. 3 fo

?2 5ą

8.531,-

A lakás lakhatÓvá tétele,
beľendezési taľgyak cseré.i e.

kozmrĺvezetékek
feltilvizsgálatą elektromos fü tés

kiépÍtése, a lakás teljes krirĺi
fel iítása.

teljesen fel jított

2 szobäs
osszkomfortos

min. I -
max. 4 fo

4.509,-

Forgalmi érték
IIlAIakások

esetén

2.884.670.-

Kcizmrivezetékek
fel lvizsgálatą javítása, festés,
mazolás, berendezési tárgyak

cseľéie.

17.89t,-

min. 3 -
max. 5 fo

Tisztasági festés, nyílászáľÓk
javítása, hideg és meleg

burkolatok j avítása, sziikség
szerinti cseréje, berendezési

tárgyak pÓtlása, javítása,
elektromos vezetékek

feltilvizsgálata, i avitása.

s.380.000-

0,-

Megtekintés
idópontja

f2.679,-

3.086.100.-

2014. j lius 15. és 2014. jtilius
22. (kedd), valamint 2014.
j lius 17. és 2014.jtilius 24.

(cstitort k) 9:00-9:15

Kcizmtĺvezetékek
felĺi lvizsgálata, javítása, a lakás

teljes ktirÍi fehliítása,
berendezési táĺgyak

feli'i lvi zsgálata, sztikség szerint
cseĺéie.

9.300.000-

1.840.000,-

20l4. j lius l 5. és 2014. j lius
22. (kedd), valamint 2014.
j lius l7. és 2014.j lius 24.

(csĺit rt k) 9 :30-9 :45

r.800.860.-

20l4. j lius 15. és 2014. jtilius
22. (kedd), valamint 2014.
jlilius l7. és 2014jĺtlius 24.

(csiittiľt<ik) l 0:00- l 0: 1 5

20l4. j'ilius 15. és 20
22. (kedd), valamin
j'ilius 17. és 20l4j

(cstitrtrtrtk) 10:30-

1.120.000,-

7.590.000-

20l4. j lius 15' és 2014. jtilius
22. (kedd), valamint 2014.
j lius l7. és 20l4.j lius 24.

(csĺitĺĺľt k) 1 l :00-1 1 :15

9.570.000-

4. j'ilius
2014.
ius 24.
0:45

2014. j'ilius l5. és 20l4' jtilius
22. (kedd), valamint 2014.

jrilius l7. és 2014.i lius 24.
(csĺ.itoftok) l 1 :30-l l :45



s
s

z

'7

Cĺm

Szigetvári u. 4. I. em. l4.
(Hrsz.:354961N0)

8

Lakás
alapter
ülete
('nt)

Práteľ u

(Hrsz.:

o

' 55. félem. 7
36f25/Nr0)

Szoba
alapter

ÍiIete
(rt)

Tomo u. 23la. II. ęm.35
(Hrsz.: 36194/N37)

25,54

10

Szobaszám és
komfort-
fokozat

Kisfaludy u. 7. fszt. 11

(Hrsz.: 35630/A/0)

t6.f0

38,90

ll

Egytitt
kł'ltł'zók
száma

(minimum-
maximum

fó)

l szobás
komfortos

Kisfaludy u. 5. III. em. 7
(Hrsz.:356311N0)

'{ 
qÔ

64,00

t2

l és fél szobás
komfortos

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

38,10

min. I -
max. 2 fo

Aktuá|is
béľleti díj
(nettÓ)*

33,27

* A |akbér méÉékét bérbeadő évente fe|i.i|vizsgá|ja!

2 szobás
komfortos

min. 1-
max. 4 fo

20,60

55,60

s-563,-

Fe| jítási fe|adatok

1 szobás
félkomfortos

34,66

A lakás teljes koľri fel jĺtása,
lakhatová tétele. konyhai

dricolás felti lvizsgálata, sszes
kozmtivezeték felijlvizs eálata.

min.3 -
ma,x. 6 fo

51,99

13,556,-

Minclen helyiségben festés
mázolás. minden kozmijvezeték

felii lvizsgál ata, j avítása,
fü tésrendszer kialakítása, hideg.

meleg burkolatok.iavításą
beĺendezési tárgyak cseréie.

2 szobás
komtbrtos

36,54

min. 1-
max. 3 fo

Becsült
heIyreá|lÍtási

kłiltség
sszesen

(bruttÓ)

18.586,-

2 szobźls
komfortos

Fritési rendszeľ kiépítése'
kozmrĺhálÓzatok felĺjlvizsgálata,

cseréj e, nyílászárÓk j avításą
mázolćsa, ti sztasági festés,

hidee-melee burkolatok iavítása

min.3 -
max. 5 fo

6.030,-

Forgalmi érték
IVAlakások

esetén

r.6s1.000.-

min. 3 -
max. 6 fo

A lakás lakhatÓvá tétele,
beĺendezési Í'ár gy ak cseréj e,

kozmtĺvezetékek
feltilvizsgálata, a lakás teljes

korti fel iítása.

19.375,-

f.628.900,-

A lakás lakhatÓvá tételę,
berendezési tárgyak cseréj e,

k<izmiivezetékek
feltilvizsgátata, a lakás teljes

kriríi fel iítása.

4.780.000,-

18.117,-

1.720.850,-

Megtekintés
id pontja

A |akás lakhatÓvá tétele,
berendezési tárgyak cseréj e,

kozmtĺvezetékek
feltilvizsgálata, a lakás teljes

konĺ fel iítása.

20l4. j lius 15. és 20l4. j'ilius
22. (kedd), valamint 2014.

.i Iius 17' és 20l4jit|ius 24.
(cstitortok) 13 :00-13 : 1 5

2.409.190,-

2014. j Iius l5. és 2014. jtilius
22 (kedd), valamint 2014. jtilius

|7 . és 2014.. jil lius 24.
(cstitortok) 13 :30-13 :45

2.578.100.-

2014. j lius l 5. és 20l4. j lius
22. (kedd), valamint 2014.
jlilius l7. és 2014.j lius 24.

(cstitortok) I 4:00-1 4: I 5

4.469.130,-

2014. j lius l5. és 2014. jtilius
22. (kedd), valamint 2014.

jrilius l7. és 2014j lius 24.
(csÍ.itortok) 1 4:30-I4:45

20l4' j lius 15. és 20l4. j'ilius
22. (kedd), valamint 2014.
jlilius l7. és 20l4jlilius 24.

(cstitriftok) I 5:00-1 5:15

2014. j lius l5. és 20l4. j lius
22. (kedd), valamint 2014.
j lius l7. és 2014j lius 24.

(csĺitortok) 1 5 :30- 1 5 :45
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KisÍälu Józsefi'árosi Vagyongazdálkodó Kft .

Lakásgazdálkodási Iroda

I 082 Budapest, Or utca L

( m i n ő sé g i l akáscs ere p á|y ázat az onkor mány zati
költségelvLĺ bér|eti díj eIőírása mellett)

A meepályázott lakás címe:
Budapest VIII'... ..utca... ..''.','házszám

|. A pá|yázó személyi adatai:

2. számú melléklet

MCS/2014.

Ár: l.000,- Ft + Afa
P á|y ázati j elentkezés i lap

lakásuk visszaadását vál|alók részére, határozott időre szóIó bér|ęti szerződéssel,

Neve;
(asszorryoknál születési név is
Sziiletési adatai: . . helv. . ..hó... ' '..'nao
Csatádi állapota: hajadon, nőtlen Ll házas ) elvált [--] özvegy

kozjegyzóiokirattal igazolt élettárs !
anyakönyvi nyi lvántartásba bejegy zeÍt élettars !
(A mesfelelő vŕiasztx-sze| kell ielezni!)

tr

AlIandó jelleggel bejelentett lakásának pontos címe:
(|a|<óhely) !! fl! ,".",- leniilé

..utca. '. ... ' '.házszám'. emelet... ... ajtó

Be.i elentkezésének i dőpont.j a: ev.. '..hó'.. ...nap

Icleiglenes.ielleggel be'jelentett lakásának pontos címe:
(tartózkodási hely)

!!!!
.hźnszám..

.... ' '....település
..emelet......aitó

Be.i elentkezésének ic|őpontj a: ..hó ..nap

Apá|yázó által ténylegesen lakott lakás címe:
(eIenleg lakott lakás)

oooo:::::-
;;;

Itt tartózkodásárak kezdo időpontia:
...ev.. ..hó.. ..nap

Apá|yáző a lakás kizárólagos bérlője

Ha béľlőtáľs is van a béľlótárs(ak) neve:

Igen Nem!n
bérIőtárs(ak) neve:

(A megfelelő v źl|aszt X-sze| kell j elezni ! )

f. A pit|yźtzćl bérIeti jogviszonyára vonatkozó nyilatkozata:
felelő választ x-szel kell

értendő a krízislakds, a szül<séglakós, társbéľlet, vagyI.) VIII. kerületi önkormányzati |akźs bér|ője (ide
lĺözs z o lgál ati j e l le gge l b é r b e adott la kas is) :

a.) 20l2. évtől:

b.) 20I I. évtől:

c.) 20I0. évtől:

d.) 2009. évtől:

e.) 2008. évtől, vagy régebben:

!
tr
n
!
tr

T
!
n
T
!

Pá|yázÓ a|áirása



3. A pá|yázćl pá|yázati részvétel|el kapcso|atos nyilatkozata:
(A megfeleló vźĺ|asztx-sze| kell ielölni!)

a) saját magam, illetve a velem együttkö|töző hozzátartozóm beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogáva| vagy
haszonélvezeti jogával rendelkezĺink,

b) önkormányzati lakásomra bérleti díj tartozásom van,

c) helyi adótartozásom, cinkormányzati bérleményem után béľleti vagy|nasznä|ati díj, illetve különszolgáltatási
dí| tartozásom van,

d) kiiztartozásom van (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az állanlháztartás más
alre ndszere ive l sze nl ben fe nnál l ó fizetés i köte lezettsé ge),

e) 5 éven belül térítés ellenében szűntettem meg önkoľmányzati lakásra szótó bérletijogviszonyomat,

f) 5 éven beltĺl.jogellenesen önkormányzati béľlakásomaÍ. nem ruháztam źú,

c) 10 éven belül az önkoľmányzattól vásárol ingatlanomat értékesítettem,

h) apá|yźvati hirdetményben felsoľo[t munkálatok e|végzését saját költségemen, téľítési igény nélkül vállalom,

i) legalább 6 hónapja bejelentett munkahellyel rendelkezem,

j) ľendszeres jövedelemmel ľendelkezem, továbbá igazolom, hogy saját magam és velem együttköltözó
|lozzźúartozóimnakazegy főrejutóhavinettóbevétele e|ériapá|yázott|akáslakbérénekakétszeresét,

Igen

!
!
!
T
!
tr
n
!
n
r

Nem

!
T
!
T
T
n
!
Ľ

!
!

4. A' pá|yźtzćl bérleményére vonatkozó adatok:

Ajelenleg lakott lakás

szobaszáma:

- komfoľtĺ'okozata*:
(A bérleti szerződés alapján kiĺaĺtendő!)

! (db) szoba
(l2 mŁnél nagyobb alapterĹiletĹi)

! osszkomfoľtos, ! komfonos, f]
(A nleg[elelő választ x-szel kell jelölni!)

! (db) fél szoba
(12 mŁnéI kisebb,de 6 m2.né| nagyobb alapteruletű)

flélkomfortos,f| kotnfortnélktil fl szükség|ásĽr lJ

A pá|yázó az á|ta|a lakott lakást -

a p alyázat b e nyúj t ás ána k időp ontj át
megelőzcĺ, 5 éven bel.iil -

saiát költségen, szabályszerűen
komfortosította:

(A megfelelo v á|aszt X.sze| kel l j elezni ! )Igen

T
Nem

n

*osszkonýoĺtos az a |akźls, amely legalább 12 m2-t meghaladó alapterületĺi lakószobáva|, fiizőhelyiséggel (ennek hiányában további, Iegalább 4 m2 alapterü|etĹi, a

vagy etage fűtésse|) rendeIkezik.
lĺilit7oĺĺosaza|akás,ame|ylegalábbl2m2-tmeghaladóalapterületűlakószobával,ťozőheIyiséggel(ennekhiányábantovábbi,lega|ább4m2alapterület

kálylrafűtésse|, eIektromos hőtároló kályhával, gázfĺĺtésseI) rendelkezik.
Fćikonlfortos az a ĺakás, amely a komfortos |ákás követe|ményeinek nern felel meg, de legalább 12 m2-t rneghaladó aIapterületű lakószobával és ftĺzohelyiséggel

(ennek hiányában további, Iegalább 4 m2 alapterületíi, a fozést Iehetové tevő, onál|ó sze|lozésű |akótérrel' továbbá fürdohelyiségge| vagy WCr,eI;

kozrníivesítettséggel (lega|ább vilIany- és Víze||átással); és egyedi fÚtési móddal rendelkezik.
Kontfort nélkiiĺi az a lakás, arneý a félkonlfortoś lakáš kovetelményeinek nem felel meg, de legalább 12 mŁt meghaladó alapteruletíĺ lakószobáva| és

ÍiĺzoĹe|yiséggel(ennekhĺányábantovábbi,legaIább4m2a|apterü|etĺĺ
rendeĺkezik, vaĺamint a vĺzvétel lehetősége biztosított.
SziikséglakdsazoIyanhelyiség(helyiségisoport),amelynek(ame|ybenlegalábbegyhelyiségnek)alapteruIeteómŁtmeghaladja;külsőhatáro|ó
centin1ěter vastag téglafal vagy más anyagból épľ,irt ezze| egyenértékű fa|; ablaka vagy ivegezett ajtaja van; továbbá fiithető; és WC használata, valamint a vĺzvétel

lehetosége biztosĺtott.

Pályáző aIáírása



5. A pá|yázaton e|nyert |akásba a pá|yźuóva| egyiittk |t zó szemé|yek:

A pźiyázőva| egyĺitt kcilt zik:
(név, sztiletési hely, szti|etési év, hÓ, nap)

1)név;

sz.hely:

év:

2)ĺév:

sz.hely:

éĺl.

hÓ:

3)név:

sz.hely:

&t.

hÓ

4)név:

sz.hely:

év:

Apályázóva| rnilyen jogcĺmen lakik egytitt?
(házastársa, gyermeke, sztilóje, unokája,

nagyszi.ilÓj e, kozokiľattal ígazo|t élettársa)
A fentiek koztil a megfelelo jogcímet be kel|

írni !

hÓ

5)név:

sz.hely:

óll.

nap:

jogcím:

hÓ

6)név:

sz.hely:

^t.

nap:

jogcím:

hÓ

7)ĺév..

sz.hely:

év:

nap:

jogcírn:

hÓ:

nap

A pá|yáző és a vęle egytiťtkciltozok egy foľ
(A j ov e de lemigazo l ás o kat me l lé keln i kell)

jogcím:

Az egytiťtkoltozó. jelenIegi lakohelye:

hÓ

nap

B ej elentett lakÓhelye :

jogcím:

nap

Bejelentett lakÓhelye:

Jogclm:

nap

Bejelentett lakÓhelye:

e jutÓ, havi nettÓ jovedelme:

jogcím:

Az egytittk ltcizo' jelenlegi
lakÓhelyének bej elentkezésének kelte :

Beielentett lakÓhelve :

Bej elentkezésének idopontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bejelentett lakÓhelye :

Bej elentkezésének idopontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bejelentett lakÓhelye:

B ej elentkezésének idópontj a:

^t.

hÓ:

nap:

Bęięlentett lakÓhęlvę:

Bej elentkezésének idopontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentkezésének idopontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentkezésének idopontj a:

hÓ:

nap:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

nnnnnn forint/fó

Pá|yźtzćl a|áíľása



A páł'|y ázat elbírálása szempontj ából:

lbéľlő. bérlotáľs: az, akia lakás egészéta tulajdonossal megkötcĺtt írásbeli szeĺzód,és a|apjánhasználja
2a1béľIó: az, akí onkormányzatilakást, vagy annak egy részét az onkormányzathozzźĄáru|ćlsával, a bérlővel
kötött íľásbeli szerzóđés a|apjánhaszná|, illetve aki bármely más tulajdoni formában lévő lakás egy részét a
tul aj do no s s al me gkö tö tt írás b e l i szer ző dés alapj án hasznáI
3 családtag: az, aki a lakás tulajdonosának, illetve bérlőjének hozzátartozőjakéntlakja alakást
aszívességi lakáshasználó: az, aki nem a lakás tulajdonosának, illetve a bérlőjének ahozzátaĺtozőjaként, de a
tulajdonos, illetve a bérlő engedélyével lakja a lakást, írásbeli szerződés nélkül

iogcím nélküli lakáshasználó: az, akí a |akásźú. a bérbeadó hozzájáru|ása Vagy a vele valő megállapodás
nélkül haszná|ja (Jelen páIyázatnál csak az a jogcim nélküli lakáshasznáIő, aki nem saját magźnak felľóható
okból lett jogcím nélküli lakáshasználó.)

6egytittkoltozők: a lakásigény mérték szempontjából együttköltözőnek a pźiyázőt és a vele együtt költcĺzni
kívánó élettáľson tu| azon személyeket lehet figyelembe venni, akik a béľbeadó hozzájáru|ása nélkül
fogadhatók be a lakásba, ezen személyek: a pá|yáző házastársa, szülóje (orökbefogadó, mostoha- és
neveloszülője), gyeľmeke (örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek)' apáIyázőval jogszerűen együttlakó
gyermekének gyeľmeke

7befogadókéĘessée: az ,,egyittko|tozők,, és a további költözők együttes száma szeľint' személyenként
legalább 6 m" Iakőszoba ide értendő ahaI|, az aIkov és a hálóftilke is) alapteľület kell hogy jusson

beköltöző személyek: az ,,együttkö1tcizők''. és a további költözők egyĺittes száma (az összes lakásba költöző)

A pályázati kiírásban szeľeplő lakások esetében' ielen pályázatnál alkalmazott lakásigény mérték:

Figyelembe vett személyek
számaz

Lakás igény mértékének alsó
határa

Lakás igény méľtékének fe|ső
határa

0-2 főig I szoba 1,5 szoba
2-3 fo I szoba 2 szoba
3-4 fő 1.5 szoba 2,5 szoba
4-5 fó 2 szoba 3 szoba
5-6 fő 2 szoba 3,5 szoba
6-7 fő 2,5 szoba 4 szoba
7-8 fő 3 szoba 4.5 szoba
8 fő felett Személyenként fél szobával

nasvobb. mint 8 fő esetén
Személyenként fél szobáva|
naeyobb. mint 8 fő esetén

Pá|yázćl a|áĺrása



]. sz. melléklet
Apá|yáző nyilatkozata

Jelen okirat a|áirźsäva| kijelentem, hogy a pá|yázati ťeltételeket megismeľtem, megértettem. A közölt adatok
megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy amennyiben aptl|yćnati felhívásban közolt feltételeknek
nem felelek meg, illetve az ott e|óftt igazolásokat, nyi|atkozatokat határidoben nem nyújtom be, apáIyázatom
érvénytelen.

Az alábbi lakásokľa nyújtottam be pá|yázatot:

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

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

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

Figyelem!

!
!
!

Kéľjük' hogy a pá|yáző,a címek mögötti[--] -be (l ,2,3) sorszámmal jelölje meg, hogy melyik lakást szeretné

első, illetve nrásodsorban elnyerni.

Budapest, 20|4' (év) .. ..(hó). ... (nap)

(bérlőtárs) pá|yáző (bérlő) a|áírása

személyi igazo|vány száma(kötelező) személyi ĺgazo|vány száma (kotelező)

telefonszáma ínem kotelező) telefonszám a (nem kötelező)

Aláírás:
Lakcím:



2. sz. meĺléklet

PáĺIyáző nyilatkozata a

helvreáIlítására

megpályázott lakás

vonatkozóan

(név) (születési adat)

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

,'uo,u*". .u *,,^^|,,;;;;;,; -"*^*J; ;ř' "':äL:ľT'ä,"., 
",,!:ľłľJ,^;?äJ'"J,ä#::;, 

;
hónapon belül elvégzem, és a jelenlegi béľleményemet képező lakást ingóságaimtól kiürítve a Kisfalu

Y agy o ngazdálko dó Kft . Házkezelő Ir o dáj ának b i rto káb a ado m.

Tudomásul veszem' hogy a műszaki munkák befejezésére rendelkezésre álló határidó eľedménýelen letelte

esetén bérbeadó, a bérleti szerzőđést felmondhatja.

Tudomásul VeSZem továbbá, hogy a tulajđonos önkormányzat a|akásra 1 éves, hattrozott időtartamú béľleti

szerződést köt velem.

(bérlőtáľs) pályáző (bérlő) aláírása

személyi igazo|vány száma(kotelező) személyi igazolvány szźma(kötelező)

Aláíľás:
Lakcím:

3. sz. mellékĺet



Nyilatkozat
élettá ľsi kapcsolatró|

(név) (születési név: születési hely:

születési idl: .. ..'.anvĺa

élettársa .... (születési név: '., születési hely:

születésiiđt: .. .'..anyianeve:....
szám a|atti lakos büntetőjogi felelosségtink tudatában

kijelentjük, hogy . . őta é|etÍźLrsi kapcsolatban élünk.

Kozös gyermekünk: tvan *nincs

1.) neve: ..... születési idő: anyja neve: .

2.)neve: ... születésiido: .. ......anyjaneve: '

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

4.) neve: ... születési ido: .. .. '... aĺyja neve: '

Budapest, 2014. ... hó ' ..'. nap

élettáľs a|áírása pá|yánő a|áírása

.... ügyleti tanú jelen okiľat a|źlírásáva| igazolom, hogy . pá|yźző

ielen okiľat lrrrtalrmát felolvasást követően megértette, és aztkézjegyéve|Itĺta e|.

neve: ' szig. szám:
számalatti lakos és

Aláírás:
Lakcím:



Kisfälu .lózsefoárosi Vagyongazdálkodó Kft.
Lakásgazdálkodási lroda
l082 Budapest, Ór utca 8.

(minoségi lakáscsere pá|yázat II. forduló)
II. P á|y ánati j elentkezési lap

3. számú melléklet
MCS/2014.

A megpá|yázott |akás cÍme:

BudapestV]II...... .'....'.....utca .......'...házszám'.'.'. ..'ęmelet..........ajtó

|. A pá|yázó személyi adatai:

Neve:
(asszonyoknál születési név is)
Születési adatai: ..hely ..ev.. ..hó.. '.....nap
Allancló jelleggel bejelentett lakásának pontos címe:
(lakóhely) !!E! iręzám telenÍilés

6ĄzązĄm it6

2. A' páůyáző nyi|ĺtkozat^ az a|ábbi, II/A lakások esetén:

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

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

3.) BLldapest VIII., Dankó u. 40. II. em. l.
4.) Budapest VlII., Kaľácsot.ly S. u. 22. félem. 4.

5.) Budapest VIII', Szigetvári u. 4. I. ern. l4.

1 szoba

1,5 szoba

2 szoba
I szoba

I szoba

46,90 mz

46,I! m2

58,45 m2

31,50 m2

25,54 mz

összkomfortos

clsszkomfortos

összkomfortos

komfoľtos
komfoľtos

a)

b)

A bérleniényemľę vonatkozó éftékbecslést megismertem

A bérleményemre vonatkozó éttékbecslést eIfogadom:

A béľleményeInľe vonatkozó éľtékbecslést nem fogadom el:

Amennyiben a pá|yźlző a |akására vonatkozó értékbecs|ést nem
jelentkezésének visszavonását jeIenti!

fogadja e|, az a pá|yázati

(A választ X- kell jelezni !)

!
!
T

tr
!
!

a)

b)

A l(isÍälu l(ft' onkoľmányzatiHázkezelo Iroda által készített, a bérleményem műszaki á||apotára vonatkozó

|élmérést meeistneľteln:

A bérlemérryenr műszaki áIlapotľa vonatkozó félmérést e|fogadom:

A bérleményem Inűszaki állapotáravonatkozó félméľést nem fogadom e|:

Amennyiben a pźiyítzó a lakására vonatkozó műszaki fe|mérést nem
jelentkezésének visszavonását j eIenti!

fogadja e|, az a pá|yźnati

(Avá|aszt X- kelĺjelezni l)



Abban az esetben, lra a pá|yázó bérleményének a forga|mi értéke
a|acsonyabb. mint a megpályázott|akásé a két lakás közötti lakásforgalmi
értékkülönbözet

megfizetését nem tudom vá|la|ni,
(nenl kizáró ok, a pólyázat értékelésénél)

n
0. 2 0 .],t' -lĺ('zÔt ti ćrtékk Ĺil önhĺizet megĺizetćsét r'irl la lĺrľl

20 % -40 9zá lĺöz('tti irtćkkÜlönbözct rncgÍrzctćsĺlt vállaloln

10 yo . 60 9,o kł) z,öttí ćľtékkü l ön böZet m eg ľrzetését v ál la| om

6(-l % 1ělenĺ ć'ľtćkl<ri loll bÔzct lnegfizetesét vál lai o nl

!
!
!
!

Iu<lornĺisul vŁ's7-ťlľl. hog'abban a7 esetbell, ha a bél.|enrénvent a foľgłlnli
óĺtóke nragns:tbb' nlint a megpŕilyázott lakásĺ1, a ĺulajc1olros önl.oľllán!'Za1

ľí'szcnrrc ćrĹćkkiilÔnbĹizetc1 llcnr lize1

Pá|yázó a|áírása



Kisfalu .lózseťvárosi Vagyongazdálkodó Kft
Lakásgazdálkodásí [roda
1082 Budapest, Or utca 8.

3. számú melléklet

Mcsi2o|4,

II. P áůy ánati j elentkezés i lap

(minoségi lakáscsere pá|yázat Il. foľduló)

A megpályázott lakás címe:

BudapestVIII..' ............utca ...........házszám...... '..ęmelet..'.....'.ajtó

3. A pá|yázó személyi adatai:

Neve:
(asszonyoknál születési név is

Születési adatai: ..hely.. hÁ ń'ń
,,rrv. !. !..,.rrsP

Al landó .i elteggel bejelentett lakásának pontos címe:
(lakóhely) !!!! irczáfr telenĺilés

tca ház,sz,á emelet......aitó

4. A' pá|yánő nyilatkozata az alábbi' II.B lakások esetén:

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 Vlll., Kisfaludy u.7 . fszt. 11.

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

6.) Budapest VIII., Práteľ u. 55. félern. 7.

7.) Budapest VIII., Tömő v 23la.II. em. 35.

2 szoba
1 szoba

f szoba
1 szoba

2 szoba
1,5 szoba

2 szoba

43,52 mz

3I,84 mf
55,60 m2

33,f7 mz

51,99 mz

38,90 m2

64,00 mr

komfortos

félkomfoľtos
komfortos

félkomfortos
komfortos

komfortos

komfortos

!
!
!ci)

A Kisfalu Kft. ÖnkormányzaÍiHázkezelő lroda álta| készített, a bérleményem mtiszaki źi|apotára vonatkozó

felmérést megismertem :

A bér|eményenl műszaki á|lapotra vonatkozi felméľést e|fogadom:

A béľleményem miiszaki állapotára vonatkozó felmérést nem fogadom eI:

Amennyiben a pźiyázćl a lakására vonatkoző műszaki fe|mérést nem
jeIentkezésének visszavonását jeIenti!

fogadja e|, az a pá|yźuali

(Avá|aszt X- keĺljelezni !)

Pá|yázó aIáírása


