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Buđapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefu aľosi Önkormrányzat Képviselő- testületének
Városgazdálkodási és Pél:z;lđ:gyi Bizottsága

Eloteqesztő:JőzsefvárosiGazdálkodásiKözpontZtt.
.....sz. napiľend

ELOTERJESZTES
A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 2016. augusztus ].5-ei tilésére

Tárgy: Javaslat az ,,LNR-E/201.6. típusú'' bérlakás pál|yázat eĺedményének megállapításfua

Előteľj esztő : Faľkas Ors vagyon gazdźikodási igazgató
Készítette: Zsemberi Magdolna lakáĺsgazdőikodási referens

A napirendet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
Adĺjntéselfogadásáhozegyszeríísz-avazattöbbségsziikséges.

Melléklet:
I. sz' melléklet: ,,LNR-E/20L6. típusti,' póIyózat értékelése
2. sz. melléklet ,,LNR1E/20l6, típusú,, pólyazat eľedménye
3, sz. melléklet ,,LNR-E/2|16. típusú'' pólyózat Kĺ)zjeglzői okirat a sorsolásróI

Tiszte1t Váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartal'mának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Józsefuárosi onkormźlnyzat Yfirosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága a 4fllfoI6.
(V.02.)számiĺbatározatávalaza|ábbiakszerintdöntött:

,,Vórosgazdótkodási és Pénziłgli Bizottsdg tigl dĺ;nt, hogł

].) 2016. mójus 9. - 2016. jĺ,inius ]0. lrôzott póĺyózatot ír ki, a pólyłźzat benyújtásakor 40.

éIetévĺikBt be nem tôltÓtt, egłedalállók, vagy ] illene 2 głermeket eg/edtłl nevelő, ĺą|cąssal

nem rendellrezők részére, az előterjesztés mellékletét képező Płźlyazati Felhívásbąn és ą
Pályázati jelentlrezési lapban meghatórozott tartalommal. A pólyózatra kiírt lalrnsolcra a
tulajdonos onlr,ormónyzat - felújítósi ląjtelezettséggel, előbérleti jog biztosításóval,
kdltségelvű bérleti díj előíľása mellett, óvadělfizetési lútelezettséggel - I év határozott időre
szóló bérleti szerződést kbt a nyertes pályazóval, az alóbbiakban felsoroltak szerint és

megnevezett 5 darab béľlalwsrą.

I.Budapest VIII., Auróľa u. 15. Ji)ldszint 7. 1 szoba 29'90 m2 kamfortos
2. Budapest YIII., Berzsenyi u. 5. 2. emelet 16, 1 szobą 28,02 m2 knmfort nélkuli
3. Budapest YIII., József u, 57, faldszint 1/a. l szoba 26,48 m2 lromfortos
4. Budapest VIII., Kisfaludy u. 5. 3. emelet 6. I szoba 25,10 m2 knmfortos
5. Budapest VIII., Nagł Templom u. 12/b. JôIdszint 4, I szoba 24,00 rn2 lromfortos

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdólkodási Központ Zrt'-t a pólyázat kiírásárą és annak
lebonyolításóra.

3.) hozzójórul, hogy a Józsefvdrosi Gazdálkodósi Kĺ)zpont Zrt, a bíľálati hatóridőt indokolt
e s etb en egy allralommal me gho s szab b íts a.
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3.) hozzájáruĺ, hog1ł a Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt. a bíráĺati határidőt indokoĺt
e s etb en e gy alkalommal me ghos s zab b íts a.

4.) hozzájárul, hogy a pályázati Jelentkezési Lap ellenértékekBnt befizetett l.000,- ft +ÁFÁ a
Jó z s efi ór o s i G az dálko dás i Kö zp o nt Zľ t. b ev é t el é t kép e zz e.',

Az ,,LNR-E/2016. típusu,, pźt|yźzatra 49 pátyazó nffitotta be pőiyázatát, összesen 100 db pálryázati
ajánLat éĺkezett. ALakásgazdálkodasi Iľođa az előzetes formai ęllenőrzést e|végezte, mely alapjan 3
páIyőző pőůyáľ;ata nem felelt meg a Pá|yázati felhívásban meghatározott feltételeknek _ egy páIyózó
nem egyedülálló (élettórsa van), egy pólyázó nem ą Póľyózati felhívásban meghírdetett la|rasolvą
łlyújtoua be póĺyózatót, egł póIyazó lakóingatlan tulajdonjogával rendelkezik -, 34 esetben pedig
hiánypótlási felhívás kibocsájtására keľült sor. (Hiányossógok: személyi o|cľnónyok fenymásolata,
végzettséget igazoló dokumentumok hiánya, józsefvdrost |ajtődés igazolásának hiánya, helyi
adóigazolós eredeti példónya, alóírások pótlósa, nyilatkozatok kitoltésének pótlása,
j öv e del e m i gaz o l ós o k p ó tĺ á s a, fo ly amat o s munkavi s z o ny i gaz ol ós a).

A pá'Iyázatokat _ a jóváhagłott értékelési szempontok alapján _ a l,akásgazdźikodílsi Iroda
munkatársai feldolgozták (I, szómú melléklet). A feldolgozás ďapján abeérkezett 100 db pőiyázati
ajánlatbóI mindösszesenZZ db nem felelt meg a Páiyánatifelhívásban előíľt feltételeknek.

A meghiľdetett lakások mindegyiké re étkezett páiyazati ajánlat.

A Budapest VIIL kertilet, Beľzsenyi utca 5. 2. emelet 1'6. szálm alatti lakásra az e|só és második
he|yezett, a Budapest VIII. keriilet, Kisfďudy utca 5. 3. emelet 6. szám alatti lakrísľaaze|sőhe|yezett
megállapítasa nyilvłános,kőĄegyzojeleďétében - 2016. augusztus 2. napján 11.00 órai kezdettel -
megtartott sorsoláson (a soľsolási jeglzőkónyv előterjesztésiink mellékletét képez) történt, mível tĺibb
pá|yáző ért el azonos pontszámot. A soľsolás helyéről és idejéről a páLyázőkat hiĺdetmény útján
éĺtesítettük.

Fentiekľe tekintettel összeállítottuk a pźiyazat nyerteseire és második helyezettjeiľe vonatkozó
javaslatunkat. Felkérjük a Tisztelt BŁottságota2016. május 9. - z01,6.június 1.0. napja ktjzött
meghiľdetett ,,LNR-E/2016. típusri'' bérlakás pá|yazat eredményének megáIlapitására.

u. A beteľjesztés indoka

A tulajđonosi döntés alapjőn, abeérkezett páiyánatokat a Józsefuáĺosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
értékelte. A nyertes pályázatot a Városgazdálkodási és Pénziĺgyi BŁottság vźiasztjakl. Apáiyźnati
kiírás, vďamint aYá,rosgazdálkodási ésPénzagyiBizottságaa42l'12o16. (V.02.) szőtműhatározata
ő,ItaI jóvźthagyottPáĺyánati Felhívás ďapj,án az ercdményt legkésőbb2oL6. szeptember 8. (csĺitörtök)
napjáig ki kell hirdetni. A Bonyolító apáiyázat eľedményét aIózsefvárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.
és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtĺáblájan, vďamlnt az onkomrĺányzat internetes honlapján köteles
Iegalább 1.0 munkanapľa kifiiggeszteni.

In. A diintés célja' pénziiryi hatása

A Tisztelt Bizottságdöntése azért fontos, hogy az éwényesen pőÄyőĺzók ĺészére a megpályázott
lakások mielőbb bérbeadásra kertiljenek. Továbbá a nyertes páIyazők vá||aljőlk az elnyert lakás
fe|íjítását, ezze| n(jve|ik az onkormźnyzat hrlajdonában álló lakrások ,,éťtékét,,, vďamint a lakások
bérbeadásávď elősegítjĹik a józseftĺírosi kötődésű, fiatal páIyázők lakhatásának megoldását.

A döntés pénzagyifedezetet nem igényel.
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Iv. JogszabáIyikiirnyezet

Abeérkezett páiyĹzatok értékelése a Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtĺletének
Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsága a 421'1201'6. (V.02.) szá,mí hatőrozatában jóváhagyott
ptilyázatifelhívásban meghaÍátrozott feltételek figyetembevételével tortént.

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság _ mint tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság _
hatáskdre a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat fulajdonában á||ó lakások béľbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szólő 16/2010. (III.08.) önkormanyzati ľendelet (a
továbbiakban: RendeleĐ 2. $ (1) és (2) bekezdésein alapul. A Rendelet 4. $ (4) bekezdése értelmében;
szocíális bérletre jogosultak részéĺe kiíĺandó pá,Iyázat esetén a szociális rigyeket gyakorló, szocíális
bérletre nemjogosultakrészére kiírandó pályázat esetében a tulajdonosijogokat gyakoľló bizottság
határozza meg, hogy a 4. $ (2) bekezdésben megielöltek közül metyik csoport számlára kell a
páůyźlzatot kiírní, s dönt a pálryźr;ati feltételekről, vďamint a bérlők kiválasztása során figyelembe
veendő szempontokľól. A Rendelď 4. $ (5) bekezdése aIapján, a pźllyázat útjan történő bérbeadások
tekintetében Kjíľó alatta ( )bekezdésben megjelolt két bizottság egyikét kell érteni.

Az onkormźnyzatKépviselő-iestületének 47l2OL5. ([.19.) határozatőxal elfogadott versenyeztetési
szabályzat (a továbbiakban: Versenyeztetési Szabíiyzat) 51'. pontja a|apján, a pályázatokat a
Lakáspá|yazatok Ertékelésében Közreműködők ďtď tett megĺáliapításokat fi'gyelembe véve a
Bonyolító éttéke|i, és ennek a|apjźn a Kiíró váiasztjaki a nyertes pá|yázót.

A fentiekben hivatkozott határozatS1.. és 52. pontjaiban megfogalmazottak ďapján a Kiíró apőJyánat
nyertese mellett meghatźĺozzaaú'a soľrendben következő pźiyazőt is, akivel béľleti szerzőđést lehet
ktitni a nyertes kiesése esetén. A hivatkozotthatőnozat 53. pontja alapján Kiíľó dönthet úgy is, hogy
az azonos feltételekkel ľendelkezők közül a nyeľtest és a masodik helyre soľolt ptiyźlzőt soľsolás útjiín
vźlasztja ki. A soľsolas nyilvrĺnos, aztközjegyzó jeIelűétében, a páůyé.z;ati eljáľás lebonyolítój a á|ta|
összehívott, LegaIźhb hfuomtag,6 sorsolási bizottság folytatja le, amelyről szóló jegyzokönyvet az
eredmény megállapítasĺíľa vonatkozó előterjes ńéshez nrellékelni kell.

Fentiek figyeIembevételével, aza|ábbihatźrozati javaslatot teľjesztjfü elő.

Hĺtározati javaslat

./2Ot6. év (. ...hó. .nap) szĺímú Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata

AYő,ĺosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) az ,,LNR-E/201.6. típusú'' pźiyźaatonmeghirđetett Budapest vlil. keľĺilet' Auľĺíľa utca 15.

Ítildszĺnt 7. szá,m alatti lakásra benyújtott páiyőaat nyeľtese:

(18 pont)

Soľľendben következő palyáző:

(12 pont)

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KdzpontZrtvagyongazdáikodásiigazgatója
Határidő: 20L6. augusztus 15.
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2.) u,,LNR-E/20J.6. típusú'' pá|yázaton meghirdetett Budapest VIII. keľÍilet, Beľzsenyi utca
5. 2. emelet 1'6. szám alatti lakásľa benyújtottpá|yáaatnyertese soľsolás útján:

(2L pont)

Sorrendbęn következő pálryázó sorsolás útján:

(21pont)

Felelős: Józsefuárosi Gazđálkodási Kdzpont Zrt vagyongazdźikodőlsi igazgatőja
Hatríridő: zoL6. augusztus 15'

3.) az,,LNR-E/2016. típusú'' páIyázaton meghirdetett Budapest VIII. keľĺilet, József utca 57.

Íłĺldszint lla. száłm ďatti lakásra benffitottpályázat nyertese:

(17 pont)

Soľľendben következő pá|yazó..

(16 pont)

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Ztt vagyongazdáůkodálsi ígazgatója
Hatráľidő: 2076. augusztus 15.

4.) a,,,LNR-Ei2016. típusú'' pŕilyźľ:aton meghirdetett Budapest VIII. keriilet' Kisfaludy utca

5. 3. emelet 6. szám ďatti lakásra benýjtottpőtÍyázat nyeľtese soľsolás útján:

(21pont)

Soľrendben ktivetkező :

(20 pont)

Felelős: Józsefuárosi Gazdátkodási Kĺizpont Zrtvagyongazdálkodási igazgatőja
Hatándő: 201 6. augusz|us 1 5.

5.) u,,LNR-E/2016. típusú'' pźůyźnatoĺmeghiľdetett Budapest YIII. keľůilet, Nagy Templom

utca |Zlb. fiildszint 4. száĺn alatti lakásľa benffi tott pá|yőzat nyertese:

(24 pont)

S orrendben következő paly aző :

(21pont)

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KĺizpontZrtvagyongazdálkodálsiigazgatőja
Hatĺľidő: 2016. auguszťus 15.
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6.) felkéri a lőzsefválrosi Gazdálkodásí Kĺizpont Zrt.-t, hogy az I.), z.),3,) 4.) és 5.) pontban
meghatározott lakásokĺa vonatkozóan a nyeftes páIyázó|&al, illetve a nyeľtes visszalépése
vagy kiesése esetén a sorrenđben következő páIyźnő|,kal a bérleti szerzőđést kösse meg.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrtvagyongazdá|kodásiígazgatőja
Hataľidő: 2016. október 3]..

7 .) a pél|yázatra kiírt lakásolűa kötött bérleti szerződésekbe bele kell foglalni' hogy a béľlők a
lakásokat a bérleti szerződés megkötésétől számított 10 évig nem vehetik meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrtvagyongazdáIkodásiigazgatója
Hatáľidő: 2oL6. október 31..

A döntés végrehajtásźivégző szewezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpontZrt.

A lakosság széles körét éĺintő döntések
nem indokolt hirdető ttLb|arl

Budapest, 2016. augusztus 9.

ęsętén
honlapon

kozzététe| módjĺíra

igazgatő

KÉszÍrBľľg: JózspľvÁnosl GAZDÁĹKoDÁsI KoZPoNT ZRT.

LBÍnľa: ZSEMBERI MacoorNe. r,arÁscazoÁrropÁsI REFERENs V -&
PÉľzÜcvI FEDEzETETloÉľłyeI,/lmMJGÉMĘ, IGAzoLÁs: {ü-- ľ.-----.-.
JocIxoľľľnoĺ-r..^5f -

DaNaoe-Rnr,ĺÁľ Eona
Jľ.cvzo

,4kŁ



Palyazo neve Megpályázott lakás címe

Nagy Templom u.Lflb. fszt. 4.

|Ózsef u.57,fszt.Ila

LNR-E/2016. típus !akás pá|yázat tisszesítése

Kĺsfa|udv u. 5' 3. em.6.
Berzsenviu.5. 2. em. 16.

Nagy Templom u.72/b. fszt. 4.

Kisfaludv u. 5. 3. em. 6.

Nagy Templom u. L2lb. fszt. 4.

Nagv Templom u. LZlb. fszt. 4.

Kisfaludy u. 5. 3. em. 6.

Szobaszám

AurÓra u. 15. fszt. 7.

Kisfaludv u. 5. 3. ern. 6.

-

AurÓra u. 15. fszt. 7.

|Ózsef u. 57 . fszt. I/a

t

Kisfaludv u. 5. 3. em. 6.

L

D ntés

|őzsef u. 57 . fszt. Lla

t

Kisfaludv u. 5. 3. em. 6.

-

1

Ervénves

Aurőra u. 15. fszt. 7.

t

Ervénves

Nagy Templom u.72/b. fszt. 4.

Érvénves

1.

Nagy Templom u.72lb. fszt. 4.

1_

Eruénves

Kisfaludv u. 5. 3. em. 6.

7

Ervénves

ErvényteIenség oka

Kisfaludv u.5. 3. em. 6.

L

Ervénves

Nagy Temp|om u,\fĺb, fszt, 4.

Énrénves

L

JÓzsef u' 57. fszt. L/a

Érvénves

L

AurÓra u' 1.5' fszt. 7.

7

Eruénves

Nagy Templom u. t2lb, fszt. 4.

1"

Ěruénves

Kisfaludy u. 5. 3. em. 6.

Érvénves

7

Ózsef u. 57.Íszt. L/a

t

Ervénves

Kisfaludv u. 5. 3. em. 6.

Érvénves

1

Nagy Templom u.12/b. fszt. 4.

1.. szám melléklet

Érvénves

t

Kisfaludy u. 5. 3. em. 6.

T

Érvénves

Pontszám

Nasv Templom u.72/b. fszt. 4

ErvénvteIen

7

Ervénytelen

1

Éľvénvtelen

t

Érvénves

T2

T

Ervénves

T2

N incs kozépfokĺj vészettsése

L

Ervénves

15

L

N incs ktizépfokĺi végzettsége

Ervénves

2t

N incs kozépfok vészettsése

L

Ervénvtelen

zt

t

Érvénytelen

21.

1

Érvénves

T7

L

Ervénves

L1"

1

Ervénves

LL

Nincs hat hÓnao munkaviszonv

L

Érvénves

I

\d
\

LA

Nincs hat hÓnap munkaviszonv

T

Ervénves

L8

Ervénves

18

Ervénves

18

L5

G

16

13

L3

9

9

L7

L7

T7

11.

71,

L6

16



E
Berzsenvi u.5. 2. em. 16.

Berzsenvi u. 5. 2. em. 16
Aurőra u. 15. fszt. 7.

JÓzsef u.57 , fszt, Ua

-

LNR.E/2016. típusri Iakás pályázat tisszesítése

Aurőra u. 15. fszt. 7.

Kisfaludv u. 5. 3. em.6.
NagV Templom u, Lflb. fszt. 4.
Kisfaludv u. 5. 3. em. 6

Berzsenyi u.5. 2. em. L6

Nagy Templom u.72lb. fszt. 4.

Kisfaludv u. 5. 3. em. 6

Berzsenvi u.5. 2. em. 16.

Nagy Templom u.12/b. fszt. 4.

T

Kisfaludy u. 5. 3. em. 6.

T

Berzsenvi u.5. 2. em. 16.

L

AurÓra u. 1.5. fszt.7

Ervénves

L

Érvénwelen

JÓzsef u. 57' fszt. 1./a

4

Ervénvtelen

Kisfaludv u. 5. 3. em. 6.

4

Ervénves

Jőzsef u.57'fszt.7/a

4a

Érvénves

Nagy Tempfom u.If/b. fszt. 4

/

I

Ervénvtelen

Berzsenvi u. 5, 2. em. 16.

HiánvpÓt|ást nem teIiesítette

t

Érvénves

Nagy Templom u. L2lb. fszt. 4.

Hiá nypÓt|ást nem te ljesítette

t

I

Ervénves

Kisfaludv u. 5. 3. em. 6.

1

Érvénves

Berzsenvi u.5, 2. em. 16.

7

Ervénves

AurÓra u. 15. fszt' 7.

'J.

-.syĹittkti |tozó k szá ma m iatt

Érvénves

7

lőzsef u. 57 , fszt, 1'/a

t

Ervénves

Berzsenyi u.5.2. em. 16.

1

Ervénves

Kisfaludv u. 5. 3. em. 6.

ą
J.

Érvénves

|Ózsef u. 57. fszt.7/a

4
J

Ervénves

Aurőra u. 15. fszt.7.

1.

Ervénvtelen

Berzsenvi u. 5. 2. em. 16

T

1., szdm melléklet

Ervénytelen

Kisfaludv u. 5. 3. em. 6.

J.

Érvénves

AurÓra u' 15. fszt. 7.

L

trvénves

L6

4a

Ervényes

HiánypÓt|ást nem teIiesítette

1"

Ervénves

HiánypÓt|ást nem te|jesítette

L

Ervénves

5

L

Érvénves

)

L

Érvénves

I

Érvénvtelen

16

1

Ervénvtelen

L6

L

Érvénves

L6

L

Érvénves

L9

L

Ervénvtelen

*,l
ě

ťŚ

L9

HiánvpÓt|ást nem teliesítette

7

Érvénvtelen

L9

Hiánvpőt|ást nem teliesítette

I

ErvénvteIen

L5

Érvénvtelen

15

Ervénves

1_5

HiánvpÓt|ást nem telĺesítette

Ít

Hiá nvpÓt|ást nem teIiesítette
Hiánvpőt|ást nem telĺesítette

13

Hiánvpőt|ást nem teIiesítette

L3

13

9

9

9

tI

z7
7

o



7

f

7

JÓzsef u.57 , fszt' tla
Nagy Templom u. Lf/b. fszt. 4.

Kĺsfa|udv u. 5. 3. em' 6.

D

NagV Templom u. Lflb. fszt. 4.

LNR-E/2016. típusri lakás pályázat iisszesítése

Berzsenyi u. 5. 2. em. 16.

Nagv Templom u.IZlb. fszt. 4.

Berzsenyi u. 5. 2. em. 16.

7

/

Kisfaludv u. 5.3. em.6,
Nagy Templom u, L2/b. fszt. 4.

7

Kisfaludv u. 5.3. em. 6.

Nasv Templom u. t2/b. tszt. 4.

Kisfaĺudv u. 5.3' em. 6.

Berzsenvi u. 5.2. em. 16.

T

Berzsenyi u. 5.2. em. 16.

t

)
7

Kisfaludy u. 5. 3. em. 6.

7

l-

AurÓra u. ]-5' fszt. 7.

Ervénves

t

tľvénvteIen

Nagy Templom u.IZlb. fszt. 4.

7

Kisfaludv u. 5. 3. em. 6.

Ervénves

1

Aurőra u' 1.5. fszt' 7.

Ervényes

I

1

7

Eľvénves

Kisfaludy u, 5. 3. em. 6.

I

Kisfaludy u, 5. 3. em. 6.

Ervénves

Nincs hat hÓnap munkaviszony

T

Ervénves

Nagy Templom u. Lf/b. fszt. 4.

1.

Kisfaludy u. 5.3. em.6.

ErvénYes

?

t

Berzsenviu.5. 2. em. L6.

Ervénves

1

Ervénves

Kisfaludy u, 5.3. em, 6.

7

I

Érvényes

Kisfaludv u.5. 3. em.6.

L

Ervénves

Nagv Templom u, LZlb. fszt. 4.

L

Ervénves

3erzsenvi u. 5. 2. em. 16.

L

Érvénves

Nagy Templom u. L2/b. fszt. 4.

1

Ervénves

Kisfaludv u. 5.3, em. 6.

L

Ervénves

Kisfaludv u. 5.3. em. 6.

L

7, szőm melléklet

Ervénves

NagV Templom u. LZ/b. fszt. 4,

L

Érvénves

Kisfaludv u. 5.3. em.6.

L

Érvénves

o

L

Ervénves

t

Ervénves

1,4

1

Ervénves

1.4

1

Érvénves

t4

7

Ervénves

16

II

Ervénves

27

4L

Érvényes

21

I

Érvénves

18

I

Ervénves

*)
5

18

4

Érvénves

fo

\J
\ś

Ervénves

1

20

t

Ervénves

fo

Érvénvtelen

If

ErvénvteIen

tf
12

t\

24

24

Nem egyedÜ|á||Ó - élettársa Van

24

I ngatla n I/ 1,-es tu lajdonosa

23.

L8

L8

18

1,8

10

L5

L5

L5

fT
fI
19



PáIyázők száma:

Beny jtott páIyázati ajánlatok száma:
Érvénytelen pályázati ajánlatok száma:
Érvényes pátyázati ajántatok száma:
Visszavont pályázatok száma:

JÓzsef u. 59. 1.. em. 11

tNR.E/2016. típusrÍ lakás pá|yázat ôsszesítése

Kóris u.28. 2' em. 1..

Nap u.27.2. em.16.

Érvénvtelen

Érvénvteten

A megpá|yázott |akás nem szerepeI
a pá|yázat címjegyzékében

Érvénytelen

A megpá|yázott |akás nem szerepe|
a pályázat címjegyzékében

49

100 db
22db
78 db
0db

A megpá|yázott |akás nem szerepeI

a pá|v ázat cím ieevzéké be n

7. szÓm(l melléklet

*J
Ň\s

\U



Auľĺíľa u. 15. fszt.7.

Mespályázott lakás

A "LNR-E/2016.'' típustÍ, lakáspályázat eredménye

Pályázĺí neve

Berzsenvĺ u.5.2. em. 16.

7
7
)

7

)

7

7

EIért pontszám

-

7

Ľ'
v

Ąl

-

HeIvezés

t8

-

12

11

6

Ervénvtelen
5

D

Ervénvtelen

1

Ervénvtelen

,,

1 helyen ielolt lakást megnveľte

Eľvénytelen

7

]

Eľvénvtelen

7

7

Megiegyzés

Ervénvtelen

2. szám(l melléklet

f7
21

f7
20

79

I

18

)

1"6

16

I

t\s

soľsolás tńtián

15

soľsolás tĺtián

15

1.4

1-. oldal

4o

Íf
1.1

9



JÓzsef u. 57. fszt.tla

A''LNR.E/2016..' típusri, lakáspályázat eredménye

Kĺsfaludy u.5.3. em.6.

7

- /

Eľvénytelen
Eľyénvtelen

r
7

a
I

18

t7
l6
13

L2

7

7

6

Eruénvtelen

I

5

7

Eruénvtelen

.,

2. szÓm melléklet

2. helyen ielĺilt lakást megnyerte

Eľvénytelen
Ervénvtelen

7

7

I

7

7

)

7

z4
2l
2L

f1,

f1,

f0

Í

v\Ś

18

1

19

19

1. helyen ielôlt lakást megnverte

2. oldal

1,\

soľsolás tián

18

l. helyen

,

18

l. helyen

18

L. helyen

elôlt lakás második helyezettie
elolt lakás második helvezettie
elÖlt lakást megnverte



I

!

I

'

-

A'LNR.E/2016.,' típusri, |akáspá|yázat eredménye

I
I

-

-
D

Nagy Templom u. 12lb.fszt.4.

a
f

D

17

a

16

)

L6

)

16

D

15

r
)

EL

15

L5

T4

T3

T3

t2
11

7

IL
10

2, szdm melléklet

7

9

9

Ervénvtelen
7

!

Eľvénytelen

ap
-

Eľvénvtelen
Ervénvtelen

f4
21

-)ša
\

fT
20

19

3. oldal

Ą\,

1

18

,

L8

L7

1. helyen jelolt lakás második helyezettie



-

A'.LNR-E/2015.'' típusti, lakáspályázat eredménye

-

7

t
t

!p
F

1

f
t

t
E

F

JÓzsef u.59. ].. em. 1].

Köris 28. ?. em' I'
Nap u.27.2.em.16.

T7

D

16

F
F

L6

16

15

15

L4

L3

13

tf
L1

11

9

Eľvénvtelen

2. szdm meIléklet

o

Elvénvtelen
Eľvénvtelen

ErvényteIen
Eľvénvtelen
Eľvénvtelen

a megpá|yázott lakások nem szerepelnek a
pá|y ázatí címj e gyzékb e n

*)
\ł
\

4. oldal

4)



3 ',..* "*Jł;I.ü,ś

Đ''r, .lł'a l,ą's'i L Í y Í'a
:Ę .ö.7..j 

'g''3 1l 7 !Í
I.I02 Biidtíýeśĺ;,
Sź!ąt;LivIo ur 21i|t.

l 1 03 1/Ü/13 aa/f0\6/2, iigyszám

mTEI-Es NIÁSoLAT
JEGYzŕJKoNyv

En đ<lkśor .Fläl Kätalín mint.ŕtolitor .Haĺasi Lívia buťlaBesti' közjegyző lnel1ett lnÍĺkddő
kdzjegyzőhe.Iyęttęs: aIulÍrolt nąp-on és hęlýęn 1!,00(tizenegy) óľäkoi elozetg; fęlkérésre
:megielenťem a Jĺ5zsefvárosí G'azdáIkodási Kĺizpont ztt. - 1082 :B'rĺdapeęt' oľ utca 8. -
I.akáśgazdr{1kodasi''ĺľoda hívatalos }iel1ĺiségébon - ťo'Idszíĺt - ,'a pályázat.''benyrijt:łsakoľ 40.
(negyvenedÍId 'ärfiket be nefi'tłiltiif't e5leilĺĺ'IáIl'ót v'ag.y L, '^t*Z ery:ĺ.Iletve ?,4 azaż JrětÍő
gyęľmtkét egyedíi.I neyelłĺ' Iale{ssal üeĘ ľeĺđęlkezők ľě.s,eeŕęD nyílt päil'yźłeat
ôľęđmÉnyének:m'9gál|ápításáľĺ vonĺtkoaí so4soláson,

Zsemberi Mĺgdolná szü!9!g!LTĺi''bak M'*gđoIna *.**..-.-###-

vävg]. .lakcíľnát' 
",-szrílnű .iakcírnet

sQrsoĘsl DlzoÍtsag cmoł(ę; **---*--.
$ę.ľesztesi ,Gabriella

a111ľolsfu):
lemeijĺ.azonossagat

ffiFffivaL lakeíĺlrét a szaĺntĺ lakcíbęt
igązolvánJával igązo1t6 ..ĺnint a sops.o}ĺsĺ bízottsáÉ tagi a;.

ÄpoľnÉ. l.n Gođla l\{arianną E'sutgľ szĺĺlete'ttI}n Godtra.Mariatrna.Es2{gy1.i-ł**;.:a
ąnyja ĺove:

l,ako"sĺ aki
l&cÍĺnót a számú ĺakplme't igazoló hatóságl

ígeza;.I1ĺéinyá'v'a7ĺeazo.itą{Eiht4sÜľsol.á$i'b-Íżattságfĺgi-a;-*"
Śĺabđ'iYiko.Iett Nĺk0lett

á't1.ry'ĺpolgat) )CI3'

alďti lakos; akí
tv.anyĺval, ĺakcímét a

hetós.'ągí.íe€ug.1ý'ĺĺtryáýa1 jgazo.lta. ľlinĺ soľš!úzó; !+-+.
Aĺęľs ;bÍzbtfs-.{E.einöxě'tĺĺaľox.a'iđ *Jel.ore.vűl.*ĺ a.'.,řĺľ'ĺz-itĺ..'ľeltĺte!olĺľöti *-

azg'z öt' db lĺlrásľg ĺy,,flt pály:áeatot ĺľ l*Í.*ŃF+ ;-ł+.:íĚiji_F'i+-+.].Ji+.-i++Ě.*
A poľępl'äśí.,tízottgá.g élnÔlłęmegá.ilápÍrj a*Í:ľ,ęy.apźltyźnatoĺ.azveJ.lpt tészt:.Ą poľępl'áśí.,bízottgá.g ę.lnökt:megáJlapÍtją hogy.ą pilIyácataĺ.ae veh.et Íęszt:.
i. apěÄy.ázatbenyűjtá5akdÍ e4ł, (negy'veneäik) évet nem toltotte.bą --*..----Ĺ-ł.--..-:Ť---ŤŤ-.

A Eudapest Fővároś. ''.Vlxii keńilet Jóesęfułáŕosi ontonnąry.zat, ĺnint 'hír,ó mębiżá.sá+bőI a
J'óżśęfýátosi GazdáIkĺĺdási' Köłpbĺt &t, ĺninÍ boĺyotító . a. BuťIa.p*t J.óxsefuđrosi

fu:Łmärtyzat Kěp}iselőLtes'ttłlę.té. Il"á,roÍgazúźltkpdlíôĺ.ěs P,éĺziigl.i Bízattságúnak 42l'ĺ2a]6.
ff.02,).'szám{ł ftatđr'.ozatałI'qpján _ a pf1|'y'írat.benľrĹÍ.täsgltqť 4$. (-n9sĄr.eneđik} éviitet 'be

nsÚĹ]'ttiłtiĺtt'é'g}łęiltitlńIlöIĺ va'gy l.i äzaŁegľ illetvą2i ąłaa lrcttĺ.gĺeřmehęíegłteđĺiljnevelő'
lalđssal nem ľenđelkezők ľészÉľe; a páIyěľ:ati fo.lhi'vlás 1.. szám.tllľĺręl.léklęÉbęn f,elsoľoĺt'5o

of ŕÝ

sz|Ą{ĺ]ít személyazoET.l iä. igazol
i gazolvĺänyáva} ĺ gazo lta, ĺ$iĺ.J. a

LŁ



2' legalá'bb kĺĺzęfoku islco lai végaettséggel. renđe,lkezik, ..+ ---;--..l
és---.*.-.--.-
3'. legatrább 3, azaz három éves áilandó bejelentett lakcímmel,
bejelentett, tartózkodäsi hsllyel rendelkezik Józsefrĺ{ľo sbäľl, .,-------

v:agy 3, ar'aa háľnm éves

.ń, tgłzłLją hogy sąját mĺtgáĺalc 'ég a Ýeĺe qgy.utt ktiltöző hoz-záĺ{artozőnak az egy ťo1e jutó
havÍnet[ó bevéľ-ele ełéľi a megpáiryŕľlo;E|akás ĺąkbéľénęk:a kétszeľesét. ----'.1-...'::--;.L-----)::.-.
.vĺila.mihĺ; --;+-;.--+}:::}-l--41;-1--*'-
?. saját Íiägal illetvę a' vęlę egyiitĹköltĺizó hozzataĺozoja lak'óiĺgatlan tuĺajđonjogával vagy
liaszoĺÉlvezeti jqgáyal..nem ,ľendęlkezĺlĹ vagy aÍr.ĺsľrnyiben lakóinĺatlan. trrlajđoqjogával,
vągy. haszQn.él'vezetĺ jogával ľendelkezĺlľ. đe anńak .liaszmá'latrában łinhtbiĺjän kíýiĺl
|ákfidá1yozĺatĺa van ('trIą a lakast iłýędel:eh$zerző célob.ą; ha'ĺznasĺt:idk; aklmr qzt
,bełštiltli.złtct.őnek kBll.tekintení,).-......-- .----;-

'8' a lakóhelye äzerĺnt illetéltes önkonniĄnyzamai nincs heýł ađótartoaĺsa; Ěsl *'.---;-.--;-i:--:i-

'9i albérlő,.csaĺädtagi szivességi lakáshasználó, és --...-.--ji.Jtl----.J:;-.i.i.-:-;ii;r.-;!--:..-ł<.i
l0' Íjlki a p;äLyłi'ia.tíhirdetménybeĺr' kiĺ]ónjeliilt éq.ťelsqĺqlt munkäiątok elv.égzésé.t v.áilalja,-*".
.A sorsotrasJ.bizottsäg ę-lrrtilĺe rnegällapřľja; hogy a páłyizat nyeľteseí a legtöbb pontot eléľ'ó
pátytázÖ. Apátyázatokat a Jł5zse{vánosi.GazđáIkođási Kĺizpont zrt. éÍtélkeLi, és enRek alápj.án a
Vläľqsgazđí.E(odasi és. Péqzltgyĺ. Fĺżgttĺĺríg vála:szfi*'ki a nyeľt*'páty'äzglot. A Kiíró l{öntése
alapjáĺ1 az 'azonos; 'fęltételę1&e1.ľende-lkeĺök k.iztil. a nyęftęst .és a uoásodik hel'yĺĺ soĺolt
pál.ylíżĺöt soĺ'xi!:ás].ri{ián vaĺésajqk.ľi
ĺĄ so.4solási. bizot'tqą.g elnt'kę mgeätlppítja, hogy' 'az',azonos ponťszámrnal ľęndeĺke.zők közři.l a
nyerfest és. a..másod-ik hęlyľe sorolt páIyazőt ny'ilvánosság etö.tt; közjęgyzö. jetenlétébęn a
piä'tryźľ;aĺieljärást leboĺłyolĺtó sięryęzet áItal.jeJölt'háť-orn 1aglł'bizo,ttság elitt keĺĺtlsorsolásľa.
.ł. pŕĺxiyat. ęľe'd.méĺyéť lęgkÉsČĺtb; 20ĺ6. (kettĺie'zqf-tĺz€nbąto..sli) éľ sgep.-fe.ĺr&er hóńäp CI8.

(nyolcađil<) napjäig.kelt kfriirđe'ÍĘĺ 'at&ént. lmgy.azt a;Józsęfuáľ'osi Gazdálkodási ĺ(özpont Zrt.'
a Polgáľmpsteľi'ľłív'atąl hir''detotäblájláĺ valariĺínt a .Iógsefrfuosi €ązd.áIkoúłsi .I{özporlt Zrt'. és
.az au.Ö.nkomn'all}łzat ínJ€.rńętęs bo.nl''.ppjáu lęeaĺább l"O(ífu} mu-łha.tap.ľa:kito]I ffi.ggesateni. ea
uj eihíiálásí, .hatátídőrót,. illstve annak fiigg.vényébon az ajláldati köÍöt{sé.g. idö.üartauĺ{nak

'lme'gho$*zabbítäšäľ,ól'a J.lzsęfvarpsi Gazdá.Ikođási Kti'ąp.ont zľt. híľdé'ĺnĹényben'ĺĄiékoztatja.a
páĺýlfuóltat'
A ĺorsolasĺ bĺzo'ttsäg elntĺke megrällapítja' ho.gy a latęĺsgk bfu'beađłí.sa 1, ąząa s8ľ éV
.haÍározgtt id'6ľ'p szóló béľjeti''szęľŻóđésśel.,.a láhńs' koĺnfoĺtťgkoEańnak eegfe|elő,cs{ĺkkentii.
ę5'.ntivłllö téĺyezaŁ né.lEiilĺ lakotér kétszeťęsÉnek megfo-Ielő. ovađélrfize,tÉsÍ kiitelezettséggel
.tłiÍténík' .d .rry.ďteq. pźiv.'än rc.!p'lęs'. a Józsęfv,árost-]eazd.ą!ł<oiĺási Kö4ppnĺ frt.-yet'küitn.
,megáltĘod{5ban ľĺigzíiett łlujĺľ.esĺ murłkáĺat.okat le'gfués{bb' a ,béľJętí szęľąödés lgjĺáľtának
ľlĺi'pjtĘ. elv:ég,ęzníi. iŁnęľnyÍben béľlö. a. nęgáliapod{íśbaĺ ŕđgzŕľet.t.nĺĺnkáÍatpkat a béľleti
.Šzeĺ'ződé.s idő"tar.t4ĺne a.ląt neĺrr t.udř eivęgęz'ni' ęgy aĺ'kalommal - a. b.éľlęti''szeľÄł'd'Éi

'megszűréĺ.ének; napjá'ĺg' üead.otŕ íľásbeli kěľ*.lem.ben. - Ęér}eti a béĺľeti.szer.ĺ,őđés l;.ałn
:p-gy.éY'vel tŕiľténő..msgtrotsza.b'tjt.Ésát,.nre.l'-Íľĺĺl a.rulajdonos! jogokat gyakorló bízottság:dönŁ
A béľlęti sae.rzidés.-'ha:a-'béĺlĺĺ aziabban.és a negäilanoĺÍásbąn vlíllait feltéteĺeket hątĺĺiĺobeĺ
lteÍjesŕfettel- n..béľ|ő kőrelmérę megbospĺa:bbít.hg'tó; tegfeĺjebhő.ss.ęsen _ ą.mfu ę1telt'béľletÍ
ídčlšzakoř.beszíinítł'a - 5ł azazőt whatfuozott időre szá;Ióaą e.lő.beľteti jog 

'b,-ĺzto5ítás.ával'

0Ąĺł,Ł tí



-a nJeľtes pä|yźnć: visszilépése esetéŁ ä soron 'következo ptl|y'źańival kösson bérleti
szeľzőđést.,i---.-_..L-*--:.l-----J;'!-;;-:.:.----

-apźÄyźnaÍieljaráśt eredménytelennek nyilvánítsą- l..-.------.-
-.apályóaatifęihívástvisszavonja-..-----t-:É:-----r-Ý-l--iéł.
A ęoľsoláśi bizotts.ág elnłjke ľĺegállapítją ho6y. a nýertes PäIy'áző a béľletí szeľzódés
meglcötéséĘköÍeles béĺtę.ađśnak bemutatĺiaz étábbi iľatok eľeđeti pé1darryĺít:------.

1) éIettĺíľsi kapcso.lat estén páúyáłzó kötelęs az éIettaľsi kapcsolatot ktĺzjegyzói okiiatba
foglaltaťní, rve'i'y taĺtďmązza 

^z. 
éIettáľs 'kózjegyzÍLi okiratbá fogĺalt _ köieÉettqégváJtató

nyilatko7atát, ameJy'be1r váIląiią hogy a lakásbéiĺeti jogviszony megszúnése eseÍĺjn a lakást
elhagyja. személyi. Ęazolványát ós lakcímt<ártyĺjt,t, _:---
b) a .patyázćłk és a vęle egyĺitÍ'lako/egyqttkö.iťöaó .személyek közdĺľi rokoni .kapcsolat
rg'aeolásáľaszolgálóokiiatokat(EREĐErIszůletési.ałtyakiinyvikívond.t),-'--.--.---
o) Ískolai bizo1ł1.í{vĺíny'[,
,Aĺrennyibena nyęr.teÍ piěilĺ'ázó a fenti'okíľ'atgkat a.bérlęĺi szęrzÖdés megkötéséig nem mutatja
bé eiveszti. jogosu1tsrEát a béľ.lęti szeľ'ződÉs ľnegkôtéséľe, .és azt ' Erbeađó 

-a 
soľĺęndběn

!łiĺv.eĺkezĺí.pá1yáżóvď'.kĺĺti'me$.-..*\-!!!--.4t-.-l--.-;,iJ:i::'-:---i*-+-Ér
$ soľsolási biżottqáii olnökę. 'lĺeg{ĺI.apítía, hogy je'len soľsolás .tárgya .a Budapest \rÍI,I.'
Beľzsenyĺ Ęŕcä.5.2' emelet 1ó.sz.ám alätfi'insątlán.e.lső helľezeť.tiénelł'kĺsoľšdlńsa..-*.*.

Á.sorsolási bizottsag elnĺjke lnega1|apítj;a, hogy a Városgazdálĺĺođási és Pénzügyi Bizottság
ferľĺtaľ.tja a jogát arľą hogy:-

-aż 
-azonrJs.É'ontszámot 

e|é*pźÄyazók közüt a nyertes; és a máspd.ik lrelyrre soľo]t pályáľ:ót

Áe.:a,eonos pontsŹiáĺĺloÍ ;eĺtíĺlt :p'ąĺýázök:
A sorso:láśí bi'zottq1ág, tagiai .a .b

Iĺrĺąielgyzóhelyettes 
'eiőtt''lezrłrt iĺoľíĺékban.ą soľsolóęszkĺĺzbe.(üveggĺĺmb} heĺyoziŁ <-:--ć.:'.

A.sorolłĺst Szabrí Nikoleĺ végzi, ''aki kiibtręüti5 tlog5rezen ingatl.an vonatko.zásában.éľdektęlen
..Ą. sorsolási bizottsąg elnöke ľĺsgáĺlapítja, tlogy' aBbđapest'\TlĹ, B utca 5. 2.
euďęt Ĺ6. s.aím aĺiŕtiingatta'g vonatltołáslí b ĺn .az első' helyězett pá
A soŕsolásĺ bizottsŕg elnłĺke megáIlapÍłjgĺ hqEľ Jelsu. soľggláq
Kisfa''luđy utc'a 5. 3- erĺe|et 6r ĺzám atáttĺ'ĺngatłan első.hely.ezeť|

tá.rgya

đaĺab azĺnos poĺtszamqt elért páIyazó nevét

;Küsfalnđy.utca szám'ĺIatti ĺngatla4 von.ątkpańŚábap' 2'.'9|ső lielyezeťt

éIiłike megátlápÍtjal, :hogy jeleu soľĺolás táľp5ĺa a,Buđcp. est 'VIľI"

.kÖzjęg.yzĺĺhelyettes .ęIőttlezáÍt ligľÍtékban a.sc}ľsĺ;1óeszĺ<tjzbe'.{.tiveggiimb) helye4ik.' ÉŤr-.-
.Ą'sorglás1.Szabó Nikolett vógzL ąki kij'g'tenÍi, hogy ęzeniĘatkn ľonatkozásában'éĺdektelenĺ
A sorsolasi ,bizott$äg ęInoíĺę megállapítją hagy żi B|rđapęst YľI., a Buđapest. v'm.'

pwáilii
:.t soľ.so

lĺii'ąiesy.zöhęly.eľtes elôtt:lez{4,boťíÍékbanä soľ'soĺóeszközbe (tiÝeggiĺmb)'hę'lyezik. -É!---!;;
á.soĺoláiEt Szabo N.ikolett végz.i,, aki kíjelenti,.hogy ez,9n ingatlan vóĺatkozásában erdékteĺen

B.e.ęsenyĺ.utca s. 2.. emeleü 16. qzám ĺĺa.tti ĺngatlĺľ
Áz elsó helyezett' Íuegvaą az funént kísorpolrĺsľa koľíiJ
Aż azonos pontsaiľnot ęlďÍ
Á' sorsolási bizoťĺs;íg

kisoľsolása'.

.pźrtyáző nęvét a

tbaĄILŁ



A 6o1so'l'.a.sí bizottság.elnqkę nlregállapíľja, Iro.g1ĺ 'ą $uđĺpest vru'' BeľzsenyÍ' utea 5. Ł
'melet Í6. sz",ám alł$ 'ĺngati'łř "o.nxľ"z4oĺĺuo ' -ł*ođik heiyezett pił'yana J
#ffi ;ilffiliĺ.'äoř; * &I*ň;ffi;od;"*
1ývátlítja.---*--J-:+ł--..--.-j------
Én'' étu1ligtt köejegyaŕibelyette.s ezt a jegyztiköľryvet elkészíteftern, a soľsolási bizoľtság
elnőke eĺőtt i.3,20 (tÍzrenlrráľoru óľa husz peĺc) -;13,3'0 (tizenhĺíľorn óľa haľ,minc pe.rc)

felotv:as.tam;'téľtalĺr.ráilme.gl'R agyat.ôzłam,.ättítnu'Infuĺyozäsrá 'rendęlkezésĺę ,bocBáto.t!ąm'.---.-.

A .sqĺs.slásĺ hizoftság elnLŕike a jegyaĺík-önyv:.ben fogtaltakat a t'é'p.ylegeseĺ mę.gtěrtěntekkel
mÍnđerłben egyezórrektalálta éĺ äa-t elöť.rcm s'ąját kęziĺleg alátľta' ;-:|::|J-J.::---:]t!--1j--:---.-i:
Keftó:daľab híĺętes ĺnrĄsg.latot a spĺsolási.bizottság elĺĺike ľészere.átadta.ln.*_--:-
KolĺEgd*pesteru 20.1ló: (ke.ľtőezeŕtizĘnĺitödik)'óli au'glłsztus hónap'0!, (ľnásođ'ik} napján-"..-

Zĺeĺľĺhęrĺ.lVÍagđolnp sk. .a sorsolásĺ bizottsäg elntike .

dglctor Páĺ Kataliĺ közĺagyaó.tlelyo. tľe5: *-..'-.=.---

aĄIüŁ łł



::'=--.--j-;.--.-----*--:.-:-----.-1-3--.--------T.ÁN'U,'SÍTv.ÁNY-
.t{u'I.írott đoktoĺ Pĺái ifutaliii mint đoktoŕ řIalasi LívÍa buđapesťi' kózjegyző męlletĺ működő
k'özjegxző -heĺyettes.tłurrÍsítoĄ hogy. a tanúsítvánnyal össze.ffizčĺtľ' "u iigyťél tészérs átadott
hiteles násqlaĺ đpktoľ ľIa'lasi l,ĺvía közje'gyzo őtlzetében tévö. eľedętí. jegyzĺőkÖn}-vvel,

Dr. ltĺ]a5! I.jviq
kězjęľ.yzö

l l02 Bp-' sł,t. LłyJőtü'z3!ą.
tél.:'260.0942 Fax: ..|3 j.28-0l

pihdenben.szó' szęrint mege3yezlk. -
KptĺBudapeś;tán',äoio.ĺ,ĺ..# ůä'rűi,ĺu,ođik) évaugusztus.hónap 03; (harmađik) nap.iáĺr..-.-.-

lriá*ŕ.-.-:-.-j-'=-= ĺlokťgľ Pál Katalin btrdapesii

rB,rlLŁ


