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Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi x

Huľnánszĺllgáltatĺĺsi Bizottság vélemérryezi !
Határozati jar'aslat a hizottság számáľa:

ł Yaľosgazaalmaĺsĺ Humánszolgá|tatási Bizottság jar'asolja a

K épvi s e 1 ő -te stül etnek az e|őterj esztés me g!ár gy alását.

ľisztelt Képviselő-testület !

I. Előzmények

A'I.iszte]t Képviselő-tesütlet a38Ol2O13.(X. l6.) sztlmuhatározatának 6.) pontjában döntott a20|3.jűlius
26' n,apjára Ĺiíľt ,.DH/})I3,, típusú pćůy,ázat ismételt kiírásáról, olyan Józsefvárosbalr élő családok

rćszére, aki|< der'iza alapťl jclzáloghiteltiket nem képesek törleszteni, vagy visszafizetni, és ezérí" az'

á]lanc1o iď<óhelytiket és tulajdonukat képezó, Budapest VIII. keriiletben található lakásukra vonatkozó

d'eviza alapú kölcsönszeľzőcĺést a finansziľoző pénzngyí intézmény felmondta, és az ingatlan tulajdoni

|apjára a végrehajtási jogot akár a ťlĺansziroző pénzngyi iĺtézmény javáta, aktrkozizemi díj, vagy

kožos költség koveteĺési éľvényesítő végľehajtáśt kérő javára fetjegyezték, valamint a ťlĺanszíroző

pénzugyi intézrnélrn1,el és az ingat\anra fe|,jegyzett, kozlđzemi díj, vagy közös koltség kovetelést

tĺrvényósíto végrehajtást kérővel, a lakás kozos ériékesítéséľe megállapodást kotött, Yagy a tulajdonjoga a

végľeĹa|tási eljarás iolytán megszúnt, és legalább ahźĺztaľtźts egy felnőtt tagja ľendeikezik jövedelemnrel,

o |alya,ot,,o kií'ĺ lakás íělújĺiási kotelezettségével. 1 év hatfuozott időre szóló béľleti szeľződésse],

elobéľleti jog biztosítírsával. lĺciltségelr,ű béľleti díi eiőíľása mellett.

A'].iszte]t Képviselĺi-tesiü]et t-enti dcjntése

csatollri.

alapján. rl pä|yázőnak pá|yázatińĺ>z, rrem ke]l NAV igazolást
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IJgyanezenhatározatával a Tisztelt Képviselő-testĹilet úgy döntött, hogy a fenti alanyi kor részéľe az a 16

db lakás kerüljon kijelölésre, amelyekĺe a,,DH120I3'' típusú pályźzaton éľvényes pá|yázat nem érkezett.

il. A beteľjesztés indoka

Ä pa|yazat ismételt kiíľásával további, a đeviza lakáshitelek árfolyamváItozása miatt nehéz helyzetbe
került, Józsefuáľosban é1ő polgárok lakáshelyzete oldódhat meg.

III. TényáIlási adatok

A Budapest Jőzsefyárosi onkormźnyzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a

lakbér mértékéről szóló 16/2010, (n'08.) számu cinkormányzati rendelet 4.$ (2) bekezdésének j)

szabá|yozza az eIózményekben koľülírt a|anyi kör - pályázat útjón történő _ |akáshoz 1uttatásának
lehetőségét.

IV. Dtintés tarta|mának részletes ismeľtetése

Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy :

1.) a devizahiteles-Il. pá|yázat keretében - a ]00 oń onkormányzati tulajdonban ĺévő, valaminĺ a
táľsasházi épüleľekben található üres lakásállomány terhére - 16 db lakás kerüljön kiírásra,

valamint

2) a Jőzsefuárosi onkoľmányzat renđelkezésére álló lakásai számának, és a lakásgazdá|kođásí

feladatainak e|Iátásfua való tekintettel a ,,DH-II120I3. típusú'' pá|yázat a Budapest Józsefiláľosi

onkoľmányzattulajdonában átló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről

szóló I6lf01O. (lil.08.) szttmű önkormányzati rendelet 4.$ (f) bekezďésének j) pontjában

rnegielölt csopoľt számźľa kerĹiljon kiirásra, azaz:

,,.j) deviza alapu.jeĺzáloghitelét nem k,épes torleszteni, vagy visszafizetni, és a tulajdonát képező,

Budapes| VIII. keľť)ltben taláIható lakásra vonatkozó deviza aĺapú kolcsonszeľződésekeĺ a

finanszírozó pénzügyi intézmény felmondta, ĺźs az ingatlan tulajdoni lapjára a végrehajtást jogot

akáľ a finanszírozó pénzügyi intézmény javara, aknr kozüzemi díj, vagy kozos kahség követelést

łćľvéłryesítő vĺź.grehajtcíst kérő javáľa feljegyezt,lk, valamint a finanszírozó pénzügyi intézménnyel

és az ingatlanrcł fetjeg)lzett, kozüzelni díj, vagy kozos költség követel,ést érvényesítő végrehajtást

kéľ őv e ĺ, tł l aká s ka z a s ér t é ke s ít é s éľe me gal l ap o dás t ko t ö tt',

Javasoljuk Tisztelt l(épviselő-testĹiletnek továbbá, hogy Budapest Józsefvárosi onkotmtrryzat vagyonáróI

és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáről szőIő 6612012. (XII.13.) önkormanyzati ľendelet 15. $

(3) bekezdéséberr foglalt lehetőséggel élve a pźt|ytnat eredményéľől a tulajdonosi jogokat gyakorló

bizottság clontstjn. A ptiyázatok elbíľálására, illetve az eredmény megál|apitására ľendelkezésre á]ló
jogszabályi határidcl ľövid. A bizottsági döntés esetén a páIyázatok elbíľálásáľa rendelkezésľe álló idő

hosszabb, és ez nagyban segítené a lebonyolítő szeryezet munkáját.

V. A dtintés célja, pĺlnzügyi hatása

A Tisztelt l(épviselő-testü]et döntése azért Íontos az e\őterjesztés tárgyában, mivel a đęviza lakáshítelek

áľfol5,6111y6|toztsamiatt, nehézhelyzetbe keľült, Józsefváľosban élő polgárok lakáshelyzete rnegoldódhat,

valamint a pá|yázat útján meghiľdetósľe kerülő tires lakások béľbeadása az önkoľmányzat számára

bevételi forĺást j elent]ret.

vI. Jogszabályi lĺłirnyezet ismeľtetése



A Budapest Józsefvárosi onkormányzattulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a

lakbéľ mértékéľől sző|ő 1612010. (ilI.08.) szćĺrlt onkoľmányzatirendeIet 4.$ (4) bekezdése értelmében a

szociális béľletre nem jogosultak részéľe kiírandó pá|yázat esetében a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság határozza meg, hogy a a.$ Q) bekezdésében megjelöltek köZül melyik csoport számárakeli|
pá|yázatot kiírni, és dont apá|yázat feltételeiről, valamint a bérlők kivá|aszttsa soľán figyelembe veendő

szempontokról.

A Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

szőlő 6612012. (Xil.13 .) szám,űrendelet 15.$ (3) és (7) bekezdése kimondja:

,, (j) Tttlajdonosi jog gyakorĺásónak ótľuházósa esetén a K,źpviseĺő-testüĺet rendeletben vagy a hatdskor
gyakorlásáról hozott határozatban megielölt bizottsága és a Polgármester jogosuĺt a tuĺajdonosi jog -
átrl'lházósban meghatáľozott keretek kozott torĺénő - gyakorlásra. '', és

,,(7) A gyakoľlásra átruházott hatáskoroket a Képviselő-testület részben vagy egészben korlátozás néIkul

nlagóhoz vonhaĺja' A gyakoľĺásra átruházott hatáskor másra tovább nem ruházható.,,

HłľÁnoza,Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testĹilet ťrgy dönt, hogy:

1.) 2013. novenrbeľ II. - 2013. december 13. közĺjtt páIyázatot ír ki, olyan Józsefváľosban élő

csa]ádok részéte, akik deviza a|apí jelzá|oghiĹelüket nem képesek törleszteni, vagy visszaf,tzetni,

és ezért az á|]and,S lakóhelyüket és tulajdonukat képező, Budapest VIII. kerületben található

lakásukľa vonatkozó đeviza a|apű kölcscjnszerzőđést a ťlnanszíroző pénzijgyi intézmény

felmondta, és az ingatlan tulajđoni |apjara a végľehajtási jogot akáĺ a ťlnanszítozó pénztigyi

intézmény javára, aktr kozizemi díj, vagy közos költség kovetelést éľvényesítő végľehajtást kérő
javfua fe\jegyezték, valamint a finanszíroző pénzigyi intézménnyel és az ingat|anra feljegyzett,

közüzemi díj' vagy közös koltség követelést érvényesítő végrehajtást kéľővel, a lakás közös

értékesítésére megállapodást kotött, vagy a tulajdonjoga a végrehajtási eljárás folytan megszűnt,

és legalább a háztartás egy felnőtt taga ľendelkezik joveđelemmel, a pá|yázatta kiíľt lakás

felújítási köte|ezettségével, I év hatőĺozott időre szóló bérleti szerződéssel' előbéľleti jog

biztosításával. költségelvű bérleti díj előírása mellett, az a|ćhbiakban felsorolt és megnevezett 16

claľab béľlakásra.

1.) Budapest ViII., Dankó u.20' fszt.3. 1 szoba 33,30 m2 komfortos

2.) Budapest VIII., Dankó u. 34. IV. em,2. 1 ,5 szoba 46,|I m2 összkomfortos

3.) Budapest VIII., Dioszegi S. u. 15. I. em.15. l szoba 34,28 m2 összkomfoľtos

4') Budapest VIII., Diószegi S' u. 15. II. em.27 , 1 szoba 30,03 m2 osszkomfortos

5') Budapest VIII., Dobozi u. 19.III' em.2l. l szoba 36.25 m2 komfoľt né|kĹili

6') Budapest VIII., József u. 59' I. em. 1l. I l-2fé|szoba ?2,87 m2 komfortos

7.) Budapest VIII.. Korányi S. u. 20. I. em' 10' 1 szoba 25,3f m2 komfortos

8.) Budapest VIII',Ir,ĺagdóha u. 33. III. em. 1. l szoba f6,8O m2 összkomfortos

9.) Budapest VI[', Magdolna u. 33. IV. em,2, 1 szoba f7,10 m2 összkomfortos

tó.; nuaäpest VIII., Pňeľ u' 3O-32,l. em. 8. l,5 szoba 4f,OO mf osszkomfortos

l l .) Budapest VIII., Szigetvári u. 4' II. em' f4. i szoba 44,70 m2 komfoľtos

l2.) Budapest VIII., Szigetvári u.4.II. em.f6. |' szĺ:ba 26,47 m2 komfortos

13.) Budapest VIII., Szigetvári u. 4, fszt' 2, 1 szoba 42,68 m2 fé|komfortos

l4') Budapest VIII.. Szigony u. 10. V' em'f4' 3 szoba 65,80 m2 összkomfortos

I5.) Budapest VIll., Vajiahunyad u. 8. I. em. 8. I szoba +hall 42.02 mz komfortos

16.) Btlcĺapest VIII.. vay Ádám u' 6' I. em' 36. 2 szoba 59,33 m2 komfortos

Felelos: Kisfatu Kft.
Határidő: 2013. novenrber 11.



f.) felkéľi aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságotapályázat eredményének amegáLlapitására.

Felelős: Kisfalu Kft'
Hatáľidő: 2013. november 6.

3.) hozzájárul, hogy a pá|yázatra kiírt lakásokľa kĺjtött béľleti szerzodésekben bérbeadó, 10 éves

elidegenítési tilalmat kössön ki.

Felelős: Kisfalu Kft'
ľIatáľido: 2013. november 6.

4,) hozzájáru|,hogy a páIyázati Jelentkezési Lap ellenértékeként beťlzetett 500,- Ft +Afa a Kisfalu Kft.
ber'ételét képezze.

Felelĺis: Kisfalu Kft.
I{atáľiclő: 2013. novelnber 6.

A dontés végľehajtás át végzó szeľvezeti egység: Kisfalu KÍt.

Budapest, 2013. október 18'

)z
Kovács ottó

ugyvezető igazgato

Toľvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina
jegyzo

nevében és me gbízttsábó l : *&

Mellélĺlęt:
] ' sz. nlelléklet; Pá|yáz'ati fe lhívás
2. sz. melléklet; pá|yáz,ar.ije|entkezési lap



]. sz. melléklet

pĺĺvLzlTI FELHÍYÁS

A BudapestJőzsęfváĺosi onkorményzatmegbizásából a Kisfalu Józsefuĺíľosi Vagyongazdálkodási
Kft. - a Budapest Józsefvárosi onkormónyzat Képviselő-testületének /2013.(XI.6.) számlź

hątórozata alapjón -' olyan Józsefuárosban é1ő családok részére:

- akik đeviza a|apí jelzáloghitelfüet nem képesek törleszteni, vagy visszaťlzetni, és ezért az
állandó lakóhelyfüet és tulajdonukat képezo, Budapest VIII. kerületben talá|hatő lakásukĺa
vonátkozó deviza aIapű kölcsönszerződést a f,rnanszíľoző pénzijgyi intézmény felmondta, és

- az ingatlan tulajdoni |apjára a végrehajtási jogot akźtr a ťlnanszítoző pénzngyi íntézmény
javźlra, akfu kozizemi díj, vagy közös költség követelést érvényesítő végrehajtást kérő javára

fe|jegyezték, valamint a ťlnanszíroző pénzngyi intézménnye| és az ingat|arra feljegyzett,
közizemí díj, vagy közös k<iltség kĺlvętelést érvényesítő végľehajtást kéľővel, a lakás kĺjzös
értékesítésére megállapodást köttjtt, vagy

- a tulajdonjoga a végľehajtási eljáľás folytĺín megszűnt, és

- Iegalább ahánartás egy felnőtt tagtrarendelkezik jövedelemmel,

a mellékelt táblázatban felsorolt önkoľmĺínyzatíbér|akások bérbeadźsáĺa - a póĺyázatra kiírt lakńs

felújítási kötelezettségéveĺ, ] év határozott időre szóló bérleti szerződéssel előbérleti jog
biztosításával, kalrcégelvíj bérleti díj előírása mellett - "DH-II|2013. típusú'' nyílt pá|vázatot ír
E, az alábbiak szerint:

Pálvázĺó: a tulaidonos és a tulaidonostársak egyiitt. (Amennviben a tulaidonostársak a pálvázatot
megnyeľik bérlőtáľsak lesznek.)

I. Apá|vázatonazvehetrésztz

1. aki a Józsefuarosban 3 éve folyamatos állandó bejelentett lakcímmel, vagy 3 évęs bejelentett
tartőzko dźlsi hellyel rendelkezik, és

deviza alapú jeIzá|oghítelét nem képes törleszteni, vagy visszaťlzetĺi, és a tulajdonźú. képező,
Budapest VIII. kerĺiletben tal'źihatő lakás tulajdoni lapjaĺa bejegyzett je|záLogoggal biztosított
đeviza alapú ktilcsönszerzódést a ťlnanszíroző pénzigyi íĺtézmény felmondta, és az ingat|an

tulajdoni lapjźlra a végrehajtási jogot akár a ťtnanszítoző pénzugyi intézmény javára, akár

końlzemi đíj, vagy ktjzös költség követelést érvényesítő végrehajtást kéľő javfua fe|jegyeńék'
vagy

2. VIII. kerületben Ía|áIhatő lakásra vonatkozó deviza alapú kĺjlcsĺinszerzódést a ťlnanszítoző
pénzngyi intézméĺy felmondta, és a ťĺnanszlroző pénzngyí intézménrryel, a lakás közös
éľtékesítésére megállapodást kötött, v agy

3. a VIII keriileti ingatlanľa vonatkozó tulajdonjoga a deviza alapu kölcs<jnszerződés felmondását
k<jvető végľehajtási eljárás folýán megszűnt, és a ťtnanszítoző pénzngyi intézmény a lakás
éľtékęsítését kövętően még fennál|ő tartozásramegá||apodáSt kötött vele, és

4. a család legalább egy tagtrarendszeres jövedelemmel ľendelkezik,tovźlbbćt



5. igazolja, hogy saját magáĺak és a vele együttköltöző hozzátartozőinak M egy főľe jutó havi nettó
bevétele eléri a megpá|yázott lakás lakbéľének a kétszeresét,

Valamint:

6. a pá|yźző, illetve a vele egyĹittköltöző hozzźńartozőja lakóingatlan tulajdonjogával vagy
haszonélvezeti jogával nem rendelkezik, - oZ l' pontban szereplő ingatlan tulajdonjogán kívül -,
vagy amennyiben lakóingatlan tulajdonjogźtval, vagy haszonélvezeti jogával rencĺelkezik, annak
haszĺáiatźlbanĺinhibájankívĹilakadá|yoztatravan,

7, a lakóhelye szeľint illetékes önkoľmĺínyzatnźl| nincs helyi ađőtartozása,

u. Nem vehet részt a pályázaton:

Az a személy, aki apá|yázat benyújtásáľa megállapított hataľidőtoI számítolt:
a) 5 éven belül térítés ellenében szĹintette meg az ĺinkormanyzatí |akásra sző|ő bérleti

jogviszonyát, vagy ań. magánfoľgalomban kevesebb szobaszźlmu, vagy alacsonyabb
komfoľtfok ozatű lakásra cseľélte,

b) 5 éven beliil ĺjnkormányzati lakáson fennálló béľleti jogviszonyával visszaéIt, és ezt
j o gerő s bíró sági ítéIet megállapította,

c) 10 éven belül az önkoľmanyzattőI vásáľolt lakását eladta,
d) j o gcím nélktil haszná| önkormany zati |akást,
e) az, aki önkormĺínyzatĺbéflakásźú" azonkoľmányzattő| 3 éven belül vásárolta meg.

ilI. Megpálvázható lakások száma:

Egy páIyaző (ideértve a pályázóval egüttköltozőt is) | |akás béľbevételére pá|yázhat, oly módon
hogy legfeljebb 3 lakást jelöl meg béľbevétel céI1źlra, a sorrend megjel<llésével

IV. Apálvázĺí'pálvázataÉRVENYTELEN:

1. haapá|yaző azI. pontban meghatźrozott feltételeknek nem felel meg,

2. haapáiyźzó valótlan adatot közöl,

3. ha a pá|yaző |egkésőbb a hianypótlási felhívásban meghattrozott határiđóig nem csatolja a
sziikséges igazolásokat, melyek a kĺjvetkezők:

a) apáLyazati feltételek megismeréséről szóló nyí|atkozat (1. számú melléklet),
b) a megpźiy ázott |akás feltĄítását a tett nyilatk ozat (2' s z ómú m e l I é kl e t),

c) házassági anyakönyvi kivonat másolata,
d) élettársi kapcsolatra vonatkozó nyi|atkozat (3. számú melléklet),

Đ a páIytző és a vele egyiittlakó/együttkölt<iző szemé|yek közĺjtti ľokoni kapcsolat igazo|ásźra
szolgźiő okiratokat másolatban,,

g) a pá|yaző és a vele egyutt költöző házastérsáĺak, élettársának és nagykorú közeli
hozzátartozójanak a pá|yázat benyújtását megelőzo 6 havi nettó jövedelmére vonatkozó
igazolás,

h) 30 napnál nem régebbi lakhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjétő| kért helyi
adőartozásrólszólóigazoIásEREDETIpéIďźnya,

Đ a đeviza alapú hitel fedezetéül szolgáló lakás ingatlan-nyilvántaľtási adataira vonatkozó
nyilatkozat (4. szómú mellékĺet),



4. haapáIyźĺző a jelentkezési lapot, vagy anyl|atkozatokat nem ir1aa|á' illetve sztikség ęsetén (siket,

vilógtaĺan, írós tudątlan, stb.) a záľadékot a tanuk nem íqák a|á,

5. haaz egyuttköltĺjzők száma a hatályos rendeletben meghattrozottak szeľint a lakásigény méľtékét,
illetve a lakás befogadóképességét meghaladnĄ

6, ha a páIyázatot a páIyázati felhívásban megLlatározott, illetve szabáIyszeníen meghosszabbított
pźiyázati határidő lejártaután nyújtotta be,

7. ha apáIyazatot olyan péiyáző nyújtotta be, akinek az <jnkoľmźnyzattal szemben (helyi adó, bérleti
díj stb) |ejtrt ťtzetési kötelezettsége áll fenn.

A pályázat kiírásának időpontia: 20ĺ'3. november 11. (hétfő)

A lakások megtekintése: az &đeklodők részéľe a lakások megtekintését a mellékelt
tź"ňIrá,zatban meghatározott időpontokban biztosítjuk

Benvúitásának helye: Kisfalu Kft. LakásgazdźůkodásiIrodáján
(Budapest VIIL, Or u. 8., Tel: 314-10-98, 313-84-28)

A pálvázat személvesen nyúithatĺó be: hétfőn: 13.30-től 18.00 óráig;
szerdĺĺn: 08.00-tő1 12.00 őtźig és 13.00-tó1 16.30 őráíg;'
pénteken: 08.00-tő1 11.30 óráig.

A-piĹlvázat benvúitá isi 20|3. december t3. (péntek) 8.00.tól 11.30 őráig.

A páilyőnati anyag(pályázati feltételeket tartalmazó tdjékoztató, jelentkezési lap és melĺékĺetei) a
Kisfalu Kft. Házipénztárálban(Budapest VIII', or u. 8., Házipénztár nyitvatartósi rendje: hétfőn:
13,30-től 17.00 óráig; szerdán: 08.00-től ]2'00 óráig és ]3.00-tól ]5.30 óróig; pénteken: 08.00-től
] ].30 óráig) vásárolhatĺó meg, és Kisfalu Kft. Lakásgazdálkodásĺ lľodáján(Budapest I/III., or u. 8.,

az ügyfélfogadds rendje: hétfőn: ]3,30-től 18,00 óróig; szerdán: 08.00-től ]2.00 óľáig és 13.00-tól
16.30 óráig; pénteken: 08.00-től ] ].30 óráig) vehető át.

A ielentkezési lap és dokumentáció áľa: 500,. Ft+Áfatdb

A deviza hitel fedezetéül szolgálĺó lakás tulajdoni lapjának kiiltsége: 1.000.. Ft + Áfa, mely a
p á'Jy ázati anya g megvás árlás ával e gyid ej űleg fizeten dő !

FIGYELEM! Szükség esetén a kiíľó a pályázatok foľmai ellenőrzését ktivető 3 napon beliil
hiánvp,őtlLási felhívást (íeazolds, illetve lemaradt alúírúsok pótlásd ad ki. A hiáLnvpőtl'áLs te|iesítése

nem eľedményezheti a pályázat mĺódosítását!

vI. Apá.Jyázatok éľtékelésének szempontjai, illetve az e|bíráILálsnál alkalmazott pontľendszeľ:

N 1. A pá|y ázó tulaj donj o ga :

pontozandó szempont adható pont

Apá|yáző mikor szerezte meg a deviza hitel fedezetétképező, á|tala |akott
lakás tulajdonjogát?
(Irányadó a tulajdoni lap be.jegyző határozatának dátuma!)



20]0. évtől _ 2008' évig
2008. évtől - 2006. évig:
2006. évtől - 2004. évig:

I pont
2pont
3 pont

2004. évtől, vagy régebben: 4 oont

pontozandó szempont adható pont

Apáiyánőnak mikoľ szűnt meg a tulajdonjoga, a devwa hitel fedezetétképező,
VIII. keľületi lakásra?
(Irányadó a tuĺajdoni lap bejegyző határozatának dótuma!)

20]3. évtől:
20I2' évtől:
20] ]. évtőI:
korábban:

I pont
2pont
3 pont
4 pont

N2. A páůy áző tulaj donj o ga :

A/3. A pá|yáző együttmíĺkiidési szándéka:

N 4. A páiy ánő egytittműktidésĺ szándéka :

A/5. A páł'|yánaton elnyeľt lakásba költiizők:

pontozandó szempont adható pont

Az ineatlanb a kőIrtőző pá|v álző z

családban é1' (ház as t ár s ak, é l e t t ár s ak, gł e r m e Iď e k)

Az ineatlanba a pá|vázóval egYütt ktilttiző személyek:
egy 18 éven aluli gyermeket nevel
kettő, vagy több 18 éven aluli gyermeket nevel

I pont

I pont

2poĺt

vII. A pálvázat eredménvének meeállapítása:

A pa|yázatokat a Kisfalu Kft. értékeli, és ennek alapján a Képviselő-testĹilet vá|asztja ki a nyertes
páIyźzatot,

VIII. A pályázat eredménvhiľdetésének időpontia:

pontozandó szempont adható pont

A'páiJyánő a devlza hitelt folyósító bankkal szerződést köttĺtt az árÍo|yam gátra
vonatkozĺían' vagy más igazolható módon próbáIt a bankka|, a hÍtel
visszafizetéséľe megállapodást ktitni.

1 pont

pontozandó szempont adható pont

A páůyánő nyilatkozik a Finanszíroző pénzügyi intézmény részére, hogy
pá|yńzati nyeľtessége esetén a Fĺnansziroző pénzügyĺ intézményi je|zń|oggal
teľhelt insatlanból kikiiltiizik és kiielentkezik. I pont



ApáIyazat eredményét legkésőbb 2014. febľuáľ 11. napjáig (kedd) ki kellhiľdetni.
A pźiyazat eredményét a Kisfalu Kft. és a Polgármesteľi Hivatal hirdetőtáblźtján, valamint az
onkoľmányzatintemetes honlapjĺán kĺjteles a Kiíró legalább 10 munkanapra kifüggeszteni.

IX. A pálvázat nyertese:

A legttibb pontot eléľő pályáző. A Kiírő hatźrozatában megĺevezi a pá|yźnat nyertese me||eIt azt a

soľrendben kĺjvctkcző pő|yazőt is, akivcl a nycľtcs visszalópósc' vagy kicsósc csctćn mcgktiti a bóľlcti
szerződést. A Kiíľó dönthet úgy is, hogy az azonos feltételekkel rendelkezők közül a nyertest és a
második helyre sorolt páIyazőt soľsolás tltjan vá|asztja ki. A soľsolás nyilvános, ań, kozjegyzo
jelenlétében, a pźt|yźzati eljáľás lebonyolítója áItaI ĺjsszehívott, |ega|ább háromtagú soľsolási bizottság
folýatja le, amelyről szóló jegyzőkönyvet az eľedmény megállapításiáľa vonatkozó előtęrjesztéshez
mellékelni kell.

Asorso|ás meutartásá.lĺ.akidőpontiát _ amennviben sziikséges .Kiírő meehívőbanköz|i!

A sorsolás helve: Kisfalu Kft . Lakás gazdálkodási Iľoda ugyfé|v ár őja
(Budapest ĺ/III', or u. 8.)

(FIGYELEM! _ A pólyázó. illetve a pályázó által írásban meghatalmazott személy a sorsolásnál jelen
lehet!)

Amennyiben a béľlőként kiválasztott szemé|y _ ideértve a sorrendben lcövetkező pólyázót is _ a

béľbeadóval valótlan ađatot kĺjzölt, a béľleti szęrzodés megkötésére vonatkozó jogosultságát elveszíti.

A Képviselő-testiilet fenntaľtja a jogát aľra, hogy:

- a nyertes pá|yáző visszalépése esetén, a soron következőpéĺIyázőval kössön bérleti szerzodést
- azazonos pontszámot eléĺt pá|yazőkköZÍil a nyertes, és a második helyre sorolt pá|yazőtsorsolás

iĺtjćnvá|asszaki,
- apźiyázati eljaľást eredménýelenneknyilvánítsa'
- apáIyazati felhívást visszavonja.

A pályázaton elnveľt lakások béľbeadása: ĺ év hatźrozott idóre szóló bérleti szerződéssel' a pá|yázati
kiírásban jelzett lakbér kétszeresének megfelelő óvadékfizetési kĺitelezettséggel, felújítási
kcjtelezetts égge|, előbérleti j og biztosít źsźx a| tcjrténik.

PáIyaző lakástulajđonos a pźĺIyazat benyújtásával egyidejűleg köteles nyilatkozni aľľól, hogy a bérleti
szerz(3dés megkötéséto| számított 1 éven beltil, de legkésőbb aziĄ bérleti szerzőđés megkĺitéséig a đeviza
hitęllel terhelt ingatlanľa vonatkozó tulajdonjogát megszíiĺteti. Amennyiben bérlő önhibájan kívül nem
tuđta a tulajdonát képezó lakást értékesíteni, kérheti béľleti szerzĺ5désének meghosszabbítását. A kérelem
tźtgyźhan a körülményeket méľlegelve' a tulajdonosiiogokat gyakorló bizottság jogosult d<jnteni.

A nyertes páIyáző a pźiyázat megnyerése esetén kĺjteles a Kisfalu Kft' onkormźnyzati Házkezeló
Irodájával külĺjn megállapodásban rcgzített felújítási munkálatokat legkésőbb a bérleti szerzőđés
megkĺitésétő| szźtmított 6 hónapon belül elvégezni. Amennyiben béľlő a szerzodésben vállalt felújítási
ktjtelezettségeinek a megjelölt hataridőben nem tesz eleget, béľbeadó a bérleti szerzođést felmondhatja'
Béľlő _ indokolt esetben - ahatáridő|ejárta előtt 30 nappal kérheti annak, legfeljebb a bérlęti szeruodés
|ejártánaknapjáigtoľténőmeghosszabbítását.



A bérleti szerződés a hatźrozott idő leteltével _ a béľIő kérelmére, amennyiben a szęrzódésben váIIa|t
kötelezettségeinek maľadéktalanul eleget tett _ meghosszabbítható, Iegfeljebb 5 évi iđőtartamra, előbérleti
jog biztosításáva|

FIGYELEM! A pálvázaton elnveľt lakások ĺ'0 évie nem vásárolhatóak mee.

A nyeľtes pályázó a béľleti szeľződés meekiitéséie ktiteles béľbeadónak az alább felsoľolt iľatok
eľedetĺ póldányát bomutatni:

a) személyi igazolvźny és lakcím kértyát,
b) *a pá|yáző és a vele együttlakó/egytittktiltözo szemé|yek kozotti rokoni kapcsolat igazoIására

szo|gáIő okiratokat (EREDETI szüĺetési anyakönyvi kivonat, 30 napnál nem régebbi
házassági anyakonyvi kivonat, kozokirattal igazolt élettársi knpcsolat esetén EREDETI
k)zjegyzői okirat),

c) a pá|yázőnak és a velę együtt költöző hćnastársának (élettársának) és nagykoru kĺjzeli
hozzátartozójĺának a pá|yázat benyújtását megeloző 6 havi nettó jövedelmére vonatkozó
igazolások*ffiälll?ľ;äiľlä"i?llitlehetnek:

2013. évi értesítés,határozat a havi nyugdíjľól'
Gyes-t, Gyed-et, Gyet-et, munkanélküli jtnaďékot, álláskeręsési támogatást,
rendszeres szociális segélyt, stb. megállapítő hatźrozat ł szelvény (folyószámlára
tÓrténő folyósítás esetén a pályózat benyújtását megelőző havi számlakivonat),
gyermektartás díj at megállapító okiľat
alkalmi munkából száĺmazőjövedelemről szóló nyilatkozatZtarnva| hitelesítve

Amennyiben a nyeľtes pályázó a fenti (a-c pontig) okiľatokat a bérleti szerződés męgkötéséig nem
mutatja be. elvesĺi jogosultságát a bérleti szeľződés megkötésére. és azt bérbeadó a sorľendben
követkęző pályázóval köti meg!

Budapest,2013.

Kovács ottó sk.
igyvezető igazgatő
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A lakbéľ méľtékét béľbeadÓ évente

I

Cím

Vay Adám u. 6. I. em. 36.
(Hľsz.: 34762/A/0)

2
Dobozi u. 19.III. em.2l.

(Hrsz.: 35376/A/0)

Lakás
alapter
ĺilete
(rnt)

elĺi

a
J

Szoba
aIapteľ
ĺilete
(.t)

Magdolna u. 33. III. em. 1

(Hrsz.: 35469lNIl)

!

59,33

Szobaszám és
komfoľt-
fokozat

4
Magdolna u. 33. IV. em. 2.

(IIľsz.: 35469lN|.1)

37,54

36,25

Meepálvázhat |akások adatai

Együtt
kiilttizók
száma

(minimum-
maximum

fó)

5

2 szobás
komfoľtos

24,05

DankÓ u.34.IV. ęm.2.
(}Iľsz.: 35474lAl0)

26,80

6

l szobás
komfoľt
nélkiili

Aktuális
béľ|eti díj
(nettĺí)*

min. 3 -
max. fŐ

17,50

DankÓ v20.fsz.3.3
(Hrsz.: 353I4lAl0)

27,10

,7

1 szobás
sszkomfortos

min. 1-
max.4 fö

Jőzsef u. 59. I. em. l1
(Hľsz.: 35|53lN0)

20.675,-

17,00

46,11

Fe| jítási fe|adatok

Vakolatjavítás, tisztasági festés,
parketta j avítás,nyílászárÓk
javítása,k zmrivezetékek

felĺiIvizssálata

l szobás
Összkomfoľtos

min. I -
max.2fo

3.980,-

f9,22

33,30

Vakolat javítás, festés' aljzat'
parketta, j árÓlap csere,
nyi|ászárők javitása,

berendezési tär gy ak pÓtlása,
k zmtivezetékek feltilvizssálata

l és félszobás
sszkomfoľtos

min. 1-
max.2fo

Becsĺi|t
helyreál|ítási

ktiItség
łisszesen
(nettÓ)

16,91

7.799,-

72,87

SzŐnyegpadlÓ csere, kerámia
burkolatok javítása,

saléhomosodás megsziintetése,
tisztasági festés' nyílászárÓk
felrij ítása' ktizmĺivezetékek

feliilvizseálata

1 szobás
komfoľtos

min.2 -
max.4 fo

35,88

7.886,-

2.413.000.-

l +két
félszobás
komfoľtos

PadlÓbuľkolat pÓtlása, kerĺĺmia
burkolatok j avítása,nyílászárÓk
felrijítása, vakolatjavítás, festés,
k zml.ĺvezetékek feltilvizssálata

min. I -
max.Zfo

17.891,-

Megtekintés
idópontja

2.161.540,-

Vakolatok j avítása, festése,
nyílászáľÓk javítása, laminált
parketta csere, berendezési
tźr gy ak, konyhab tor csere,

fertótlenítés, k zmíĺvezetékek
fęliilvizssálata

20|3'|1. l9. és 2013.|l.26. (kedd),
valamint 20|3.I|.21. és 20|3.1 1'28.

(csütilrt k) 8:30-8:45

min.3 -
max.5 fó

9.066,-

20|3.1'1. l9. és 2013.|l.26. (kedd)'
valamint 2013.1l.21. és 20|3.1 I.28.

(csĺit ľt k) 9:00-9: 1 5

1.714.s00.-

Falak j avítása, festése,
ny i|ászár ókb a rés s ze l lözĺĺ

beépítése, elektromos vezetékek
fęlĺilvizssálata

25.394,-

NyílásziíľÓk, b ejźr atí ajtó
j av itása, tap éta, p adlÓburko lat
j avítása, berendezési tár gy ak

feli.ilvizs gálata, pÓtlása,
kÖzmĺivezetékek felĺilvizssálata

2.387.600,-

20|3.|1.19. és 20|3.I1.26. (kedd)'
valamint 20|3.|1.2 l. és 2013.||.28'

(csiitĺirtok) 9 :30 -9 :45

1.663.700.-

2013'1l.19. és 2013.11.26. (kedd)'
valamint 201.3.1l.21. és 20|3.11.28.

csiitilrtÖk) 9 :3 0 -9 :45

20|3.|1. 19. és 20|3.1l.26. (kedd)'
valamint 20|3'|l.2l. és 2013.||'28.

(csiitĺirtÖk) 10:00-10: 15

612.140,-

2.451.100.-

2013.11.19. és 20|3.|1.26. (kedd)'
valamint f0|3.|1.2 l. és 20|3,1 |.28,

(cstittirt k) 10:30-l0:45

20|3'|1.19. és 2013.|1.26. (kedd)'
valamint 2013.Il.21. és 20|3.1I.28.

(cstit ľtiik) l l:00.1 1:15
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8

Cím

Vajdahunyad u. 8. I. em. 8.
(Hrsz.: 3558'7/Al0)

9
Práter u. 30-32. I. em. 8'

(Hľsz.: 35696/N8)

Lakás
alapteľ
ĺilete
(*t)

l0 Szigony u. 10. V. em.24
(Hľsz. : 3 5,7 28 l 3 5 l N24)

Szoba
alapter
ĺiIete
(.nt)

il Korányi S. u.20.I. em. 10.
(Hľsz.: 36035/A/0)

42,02

t2

Szobaszám és
komfoľt.
fokozat

DiÓszegi S u. l5.I. em' l5.
(Hrsz.: 360551N15)

16,64

42,00

t3

Egyĺitt
kiiltiizók
száma

(minimum-
maximum

fó)

DiÓszegi S u. 15. II. em'27 '
(Hľsz.: 36055lN27)

I szoba + hall
komfoľtos

65,80

29,83

14

l és félszobás
Összkomfoľtos

25,32

45,80

Szigetvári u. 4' II' ęm.24.
(lksz.: 35496/A/0)

Aktuális
béľleti díj
(nettÓ)*

min. I -
max.2fió

l5

3 szobás
Összkomfortos

34,28

16,32

Szigetváľi u. 4. II. em.26.
(Ilrsz.: 35496/N0)

min.3 -
max.4 fó

16

1 szobás
komfoľtos

24,09

30,03

14.643,-

Fehijítási feladatok

min.5 -
max..7 fo

Szigetvári u. 4. fszt.2.
(IŁsz.: 35496lN0)

1 szobás,
osszkomfoľtos

Vakolat j avítás, festés,
berendezési tárgyak cseréje,
elektromo s hźiózat fehij ítás a,

villanvőra visszaszereltetése

19,0'7

19.555,-

44,70

min. 1-
max,2 fłó

l szobás
sszkomfoľtos

20.424,-

Uj építésĺi lakás, felrijítást nem
igényel

32,00

min. 1-
max.4 fo

26,47

Becsĺi|t
heIyľeá|lítási

kiiltség
ässzesen
(nett )

Tapétázás, festés, bejárati és

erkélyajtÓ javítás,
kÖzmĺĺvezetékek felĺ'ilvizs sálata

5.5 I 5,-

1 szobás
komfortos

16,92

42,68

min. I -
max.3 fó

Beľendezési tärgyak,
kÖzmrĺvezetékek feliilvizssálata

1 3.3 0 1,-

l szobás
komfortos

31,00

2.324.100,-

Tisztasági festés, berendezési
tár gy ak fe lĺilvizs gál ata pÓtłása,

elektromos vezetékek
feliilvizssálata

min. I -
max.5 fó

11.652,-

1 szobás
félkomfortos

Megtekintés
ĺdópontja

min. 1-
max.2fi5

Tisztasági festés, rovaľiľtás'
elektromos vezetékek
feltilvizs gálat a, ár am
visszakapcsoltatása

20|3.11.l9. és 2013.|l.26. (kedd)'
valamint 20|3.11'2 1. és f0|3.11.28.

(csiit ľtÖk) 13:00:13:l5

0

9.736,-

1.879.600.-

Tisztasági festés, fliľdós zobábaĺ
szellózés kiépítése, kémény
renđbetétele, ny ilászár ők

j av itása, berendezé s i tźr gy ak,
k zmrĺvezetékek feliilvizssálata

min. I -
max.5 fó

20|3.11. l9. és 20]13.|l.26. (kedd),

valamint 2013.1|'21, és 20|3.1 1'28.
(cstit rt k) l3:30-13:45

5;765,-

330.200.-

20|3.|1. 19. és 2013.1l.26. (kedd)'
valamint 20|3.|1,2|. és 2013.| |'28.

(csĺittiľt k) 14:00-14: 15

Teljes fehijítás, gépészeti és
elektromos vezetékek.

berendezési tárgyak pÓtlása,
kozmuv ęzetékek feltilvi zs sálata

5.439,-

533.400,-

f0|3.|l'19. és 20|3.|1.26. (kedd)'
valamint 20|3'|1.2l. és 2013'| |.28.

(csĺit ľtÖk) 1 4:30-14:45

Teljes felujítás, WC szabályossá
tétele, kémény rendbetéteIe,

berendezési tárgyak,
kÖzmúv ęzętékek fe lĺilvizs sálata

533.400,-

2013.|l.l9. és 20|3'|1.26. (kedd)'
valamint 2013.11.21. és 20|3'1 |.28.

(cstit rt k) 15:00- 15: 15

1.295.400.-

20|3'|1. l9. és 2013.|l.26. (kedd)'
valamint 2013.1l.21. és 20|3.11.28.

(csütärtäk) I5:00-1 5: 1 5

2.645.664,-

2013.|l.19. és 20|3.|1.26. (kedd)'
valamint 20|3,|1.2l. és 2013.1 |.28.

(cstitÖľtiik) l 5:30- l 5:45

2.438.400,-

2013.11. l9. és 2013.|l.26. (kedd),
valamint 2013.1l.2 1. és 2013.1 |.28.

(csĺittirtok) 15:30-1 5:45

20|3.11. 19. és 2013.1l.26. (kedd)'
valamint 20|3'||'2|. és 2013.|1.28.

(csüt rttik) 1 5:30-l5:45



KisÍä|u Józsefoárosi Vagyongazdálkodó Kft.
Lakásgazdálkodási lroda

l082 Budapest, Ór utca 8.

4, OZ. lttvllvNlvl

DH-II/2013

Áľ: 500,- Ft + Áfa

P á.Jy ázati j elentkezési lap

(olyan Józsefuárosban élő családok részére, akik deviza a|apĹlje|zá|oghitelüket nem képesek töľleszteni, vagy visszafizętni, és ezért
az á||andő lakóhelyüket és tulajdonukat képező, Budapest VIII. kerülętben található lakásukra vonatkozó deviza a|apú

kolcsĺjnszerződést a finanszíroző pénzugyi intézmény felmondta, és az ingat|an tu|ajdoni |apjára a végľehajtási jogot akár a

ťlnansziroző pénzügyi inÍézmény javára, akźr kozii.zęmi díj, vagy kĺizös költség követęIést érvényesítő végrehajtást kéro javára

fe|jegyezték, valamint a f,lnanszíroző pénzugyi intézménnyel és az ingat|anra fe|jegyzett, köztizemi díj, vagy közös koltség
kovetelést érvényesítő végrehajtást kéľővel, a lakás kcizös értékęsítéséľe megállapodást kötött, vagy a tulajdonjoga a végrehajtási
e|járźs folýán megszűnt, és legalább a háztartás egy felnőtt tagia rendelkezik jĺivedelemme| - a pźiyázatra kiírt lakás felújítási
kötelezettségével, 1 év |laL:árł:zoLt idLlľc szÚlÚ 1lÚlleĹi szeľzŰdéssęl előbéľleti jog biztosításával, költségelvű béľleti díj cloíľása
mellett)

A megpá|vázott |akás címe:
BudapestVIII.... ......'.....utca ..'........házszám.,., ...ęmelet........''ajtó

l. A pá|yáző személyi adatai:

Neve:
(asszonvoknál sztiletési név is)

Születési adatai: ..hely... . '....hó'.. .....nap

Családi állapota: hajadon, nőtlen LJ hazas |--] elvátt |--] ozvegy

kozjegyzóiokirattal igazolt élettárs !
anyakcinyvi nyilvántartásba bejegy zetÍ élettárs n
(A meefelelo választ x-szel kell ielezni!)

!

Al I andó .ietleggel bejelentett lakásának pontos címe:
( lakóhely)

!n!! teIenÍilés

''emelet......aitó

Be.jelentkezésének idóponda: ...ev.. ..hó.. ...nap

Ideiglenes.|elleggel bejeIentett lakásának pontos címe:
(tartózkodási hely)

!! !! ir.szám.. ...........település
'.emelet......ajtó

Bej elentkezésének idopont.j a: ' 'hó.. ...nap

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

!! !! ir ęzÄm telenüIés
tca házszäm. emelet. aitó

In tartózkodásänak kezdo idópontja:

A pźl|y źlző a |akás kizźlr ó|agos tulaj donosa

Ha tulajdonostárs is van a tulajdonostárs(ak) neve:

Igen

!
Nem

T
(A megfelelő v á|aszt X-sze| kel l .i elezn i ! )

tulajdonostáľs(ak) neve:

2' A, pá|y ázíl tu|aj d onviszonyára vonatko zó nyi|atkozata:
(A megfelelo választ x-szel kel|.ielölni!)

Igen

r.) A pźilyázó mióta tulajdonosa a deviza hitel fedezetét képezó, általa |akott |akásnak?
(Irányadó a tulajdoni lap bejegyző határozatónak dátuma!)

a') 2010. évtől - 2008. évig

b') 2008. évtől - 2006. évig

c.) 2006. évtől - 2004 évig:

d.) 2004. évtől, vagy régebben:

n
n
!
!

!
!
!
!

Pá|yźuó a|áirźsa



3. Ä pá|yázó pźiyázati részvétellel kapcso|atos nyi|atkozata:
A mesfeleló választ x-szel kell ielölni!

Igen

a) saját magam, illetve a velem egyi.ittko|tozó hozzátartozóín a devizahitellel terhelt lakóingatlanon

másik beköltözheto lakóíngatlan tulajdonjogáva| vagy haszonélvezeti jogával rendelkezünk,

b) saiát magam, illetve a velem együttko|tozo hozzćúartozóm a devizahitellel terhelt lakóingatlanon

másik beköltözheto lakóingatlan tulajdonjogáva| vagy haszonélvezeti jogáva| rendelkezünk, de

tĺvĺil 
| ! T

!kívül I n
annak I .-

használ atában akadá|y oztatv a vagyunk,

c) helyi adótartozásom van, | ! n
!
n
T
I
I
!
D
n
t__J

d) 5 éven beltil térítés ellenében szĺĺntettem meg önkoľmányzati |akásraszóló bérleti jogviszonyomat, | !
e) 5 éven belti|jogellenesen önkormányzati bérlakásomat nem ruháztam át, | !

Đ l0 éven belĹi| az önkormányzattól vásárol ingatlanomat értékesítettem, | !

c) az önkormányzati bérlakásomat az onkormályzatto| 3 éven belül vásaroltam meg, I n

h) apźiyázati hirdetményben felsorolt munkálatok e|végzésétsaját költségemen, térítési igény nélkül vállalom, | !

i) legalább ó hónapja beielęntett munkahellyel rendelkezik, I n
i) rendszeres j<ivedelemmel rendelkezem, továbbá igazolom, hogy saját magam és velem egytjttköltöző

iáł.ł,ái,,ä"i^"łuá' .gy ľo..:'tó havi nettó bevételę etéĺi a pźiýázoď ta.a. ňtue,enek a kétszeresét, I n
I t-J

k) a jelentkezési lap és dokumentáció megvásárlását igazo|ő pénzÍárbizonylat másolatát csatolom l !

4' A' pát|yázó tulajdonára vonatkozó adatok:

A pályázónak mikor szűnt meg a

tu|ajdonjoga, a devlza hite| fedezetét
képező, VIII. kerületi lakásra?

20 1 3. évtől

2012, évtől

20] ]. évtől

korábban..

!
!
!
!

(A megfeleĺő választ X-szel kell .|elez4i!)

A pályźnó a deviza hite|t folyósító
bankka| szerződést kotött az áľfolyam
gátra vonatkozőan, vagy más igazolható
módon próbá|t a bankka|, a hite|

visszafi zetésére megállapodást kötni.

Igen

!
Nem

!
(A megfelelrĺ választ X-szel kelljelezni!)

A pá|yźlzćl nyi|atkozik a Finanszírozó
pénzügyi intézmény részére, hogy
pá|yázati nyertessége esetén a
FinanszÍľozó pénzügyi intézményi
jelzitlogga| terhelt ingat|anból kikö|tłĺzik
és kijelentkezik.

Igen

n
Nem

I
(A megfetelo választ X-szel kell jelezni!)

Pá|yázćt a|áírźsa



5' A pá|yázaton e|nyert |akásba a ptiyázóva| egyiittkti|t zó személyek:

A páIyázóva| ęgyiitt k ltt'zik:
(név, szĺiletési hely, sziiletési év, hÓ, nap)

1)név:

sz.hely:

év:

Z)név:

sz.hely:

év:

hÓ:

3)név:

sz.hely:

év:

hÓ

4)név:

sz.hely:

év:

A pályázovalmilyen jogcímen lakik egyĺitt?
(házastársa, gyermeke, szĺiloj e, unokáj a,

nagysztilój e, kozokiľattal igazol't é lettársa)
A fentiek k zĹil a megfeleló jogcímet be kel|

írni!

hÓ:

nap

5)név:

sz.hely:

éy:

jogcĺm:

hÓ

nap

6)név:

sz.hely:

év:

jogcím:

hÓ:

nap:

7)név:

sz.hely:

év:

Jogclm:

hÓ

nap

A' pályáző és a vele egyĺittk ltozók egy fóre jutÓ, havi nettÓ jcivedelme:
(A j ov edelemigazo l ás okat mel lékeln i kel l)

Az egytittk ltÖZó6 jelenlegi lakÓhelye:

Jogclm:

hi:

Bej elentett lakÓhelye:

nap

jogcím:

nap

Bej elentett lakÓhelye :

jogcím:

nap

Bej elentett lakÓhelye:

jogcím:

Az egyĺ'ittk ltcizo" j elen legi
lakÓhelyének bej elentkezésének kelte :

Bej elentett lakÓhelye:

B ej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentett lakÓhelye:

Bej elentkezésének idopontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bejelentett lakÓhelye:

Bej elentkezésének idopontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentett lakÓhelye :

Bej elentkezésének idöpontj a:

év:
hő:
nap:

Bej elentkezésének idŐpontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

nnnnnn forint/fo

Pál|vátzćl aláÍrása



A pźůy ánat elbírálása szempontj ából:

6eg}r{ittkoltözők: a lakásigény méľték szempontjából egytittkoltözőnek a pá|yázót és a vele együtt költözni

kívánó élettárson tu| azon személyeket lehet figyelembe venni, akik a bérbeadó hozzttjáru|ása nélktil

fogadhatók be a lakásba, ezen személyek: a pćĺIyáző házastátsa, szülóje (öľokbefogadó, mostoha- és

neveloszülője), gyermeke (orokbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek), a páIyázőval jogszeľűen együttlakó

gyermekének gyermeke

7befogadóképesség: az ,,együttköltözők'' és a további koltozők együttes száma szerint, személyenként

legalább 6 m2 Lakőszoba ide értendő a hall. az aIkov és a hálófiilke is) alapterület kell hogy jusson

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

A pálvázati kiíľásban szeľeplő lakások esetében. ielen pályázatnál alkalľ'nazott lakásigény mérték:

Figyelembe vett személyek
számaz

Lakás igény mértékének alsó
lĺratára

Lakás igény mértékének felső
határa

0-2 főiy 1 szoba I,5 szoba

2-3 fő 1 szoba 2 szoba

3-4 ťő 1,5 szoba 2,5 szoba

4-5 fő 2 szoba 3 szoba

5-6 fo 2 szoba 3,5 szoba

6-] fő 2,5 szoba 4 szoba

7-8 fo 3 szoba 4,5 szoba

8 fő feletĺ S zemélyenként fél szobáv al
nagyobb, mint 8 fő esetén

Személyenként fél szobával
nagyobb, mint 8 fő esetén



1. sz. melléklet
A' p áůy ánő nyilatkozata

Jelen okirat a|ttírásáva| kijelentem, hogy apá|yázati feltételeket megismertem, megértettem. A kozölt adatok
megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pźůyázati felhívásban kozölt feltéte]eknek
nem felelek meg, illetve az ott e|őírt igazolásokat, nyl|atkozatokat határidőben nem nyr1|tom be, a pályázatom

n
!
!

Figyelem!

Kéľjük, hogy a pá|yáző,a címek mogötti! -be (1 ,2,3) sorszámmaljelölje meg, hogy melyik lakást szeľetné

első, illetve másod- haľmadsorban elnyerni.

Budapest' 2013' (év).' .'(hó). ...(nap)

tulajdonostáľs pá|ly ánő (tulaj donos) aláíľása

személyi igazo|v źny száma (kötelező) személyi igazo|v źlny száma (kötel ező)

telefonszáma ĺnem kötelező) telefonszáma (nem kötelezo)

'.... tigyleti tanú jelen okiľat a|áirásával igazolom' hogy .' pá|yáző
jelen okirat tarta|mźi felolvasást követően megértette, és aztkézjegyével látta el.

Aláírás:
Lakcím:



2, sz. melléklet

Pá|yáző nyilatkoza.ta a megpályázott lakás

h elvľeá ll ításár a vo natkozóa n

(név) (születési adat)

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

szttm a|atti lakásban - a páIyázat megnyerése esetén- a

szükséges műszaki, felújítási munkálatokat saját költségemen, a béľleti szerzođés megkötésétől számított 6

hónapon belül elvégzem.

Tudomásul veszem' hogy a műszaki munkák befejezéséľe rendelkezésre álló határidő eľedménýelen letelte

esetén béľbeadó, a béľleti szerzóďést felmondhatja.

Tudomásul veszem tovźlbbá, hogy a tulajdonos önkormányzat a|akásra 1 éves, határozott időtaĺamú bérleti

szerzódést köt velem.

Budapest,2013, (év).. '(hó).' ..(nap)

tuIajdonostárs pá|yáző a|áírása

személyi igazo|v áĺy szttma (kcitelező) személyi igazolv ány száma (kotel ezo)

i;i;;;kt*#;*;ii;iJľľ5lllä:.ä.JiäZy;ľ"ł::;:'#"ł,:ľ;Liii''łľä.
. pä|yźnő

A|áírás:
Lakcím:



3 ' sz. melléklet

Nyilatkozat
élettársi kapcsolatró|

(név) (szĹiletési nev: születési hely:

'.., születési idl: . .....anyja neve: .

.szám alatti lakos és

kijelentjĹik, hogy . . ', ,. ' ' őta élettáľsi kapcsolatban éltink.

Kozös gyermekünk. *van

1.) neve: . .. . születési ido: . ... . . .. anyja neve: .

2.) neve: .' születési idő: .. ......aĺyjaneve: .
3.) neve: .'.. születési idő: ' ,..'..' anyjaneve: .

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

Budapest,2013. ... hó ....'nap

nev nev

*nincs

i.i;"ki*.",."i**]*,"lľľľliä:,ä:',il:E:ł";::,;:'#i,:ľ;yä'#n"ľä.
. ptiyáző

Aláítás:
Lakcím:



4. sz. melléklet

A' pá|yáző a deviza alaprĺ hitel fedezetéii| szolgáló lakás ingatlan-nyilvántartási adataira
vonatkozó nyilatk ozata

'(név) (születési hely,
idő).., (anyja neve) pátyáző jelen okirat a|áírásáva| kijelentem, hogy a

i,,ĺ,űi,ii, ń;:;;,. '.....(,:,:::,n'::,,|,. '......... ,,ł^fułl?,,",#łu|;y:u,:::'"'::i:1o:: '........'. -.n'""")e,ĺ
ingatlan, .../... artlnyú *tulajdonosa vagyok . '. '.... őta.

Budapest,2013. (év).. .(hó) '..(nap)

tulajdonostáľs pá|yáző a|áłírása

személyi igazo|v ány száma (kötelezo) személyi igazolv ány száma (kötel ezo)

(FIGYELEM!AnyiIatkozdtotiű'z:iratúthttzásamellettakkorÍsaIdkelIíłni,
tulajdona, vagy hasznólati joga!)

A|áírás:
Lakcím:


