
Budapest Fővaľo s VIII. keľĹilet Józsefu aľosí onkormányzat Képviselő- testĺiletének
Váľosgazdálkodási és P él:zij;gyi Bizottsága

Előteľjesztő : J ózsęfvárosi Gazdálkodási Kdzpo nt Zrt,

......sz. napiľend

ELoTERJESZTÉs
A Városgazdálkodási és Pénziigyí Blrottság 20 16. augusztus 15 -ei iilésére

Tárgy: Javaslat az ,,LNR-Cslfo1.6' típusú'' bérlakás pźlyázat eredményének megállapításfua.

Előterj esztő : Farkas trs vagyon gazdáůko dási igazgatő
Készítette: Zsemberi Magdolna lakásgazdálkodási ľeferens

A napiľendet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
A dönté s elfo gadásah oz egy szeru szav azattöbb sé g szriksé ges'

Melléklet:
I. sz, melléklet: ,,LNR-CS/2016. típusú,, pályózat értékelése
2. sz. melléklet ,,LNR-CS/2016. típusti,, pdlyázat eredménye
3' sz. melléHet ,,LNR-C9/21I6. típusú,' pólyózat Közjeglzői okirat a sorsolásról

Tisztelt Y áĺosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának részletes ĺsmeľtetése

A Budapest Fővráľos VIII. kerĹilet Jőzsefválrosi onkoľmányzat (a továbbiakban: onkormőnyzat)
Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzigyi Bizottsága a 4ffl201'6. (v.02.) számÍl
batározatőlral,aza|álbbiakszeľintdtinttitt:

,,VárosgazdáIkodłźsi és Pénziigyi Bizottsóg úgl dönt, hogł

I.) 2016. mójus 9, - 2016. június I0. Icözött pályózatot ír ki a pálydzat benyújtásakor ląIrĺźssal nem
rendelkező házastársi/élettársi lrnpcsolatban élők részére, az előterjesztés mellékletét lrepező
PóIyłźzati Felhívdsbąn és a PóIyázati jelentkezési lapban meghatározott tartalommal. A pólyazatra
kiíľt lalrnsolcra a tulajdonos ĺ)nkormónyzat - felújítdsi lrotelezettséggel, előbérleti jog biztosítósóval,
IúItségelvű běrleti díj előírósa mellett, óvadéffizetési kĺjtelezettséggel - I év hatórozott időre szóló
bérleti szerződést |at a nyertes pólyazóval, az alóbbiakban felsorolt és megnevezett 5 dąrab
bérlalrnsra.

I,) Budapest VIII., Dankó u, 34' l. em. 2. I,5 szoba 46,ll m2.
2.) Budapest ĺ/III., Józsefu. 59. I. em. ]I. I+3fel szoba 8I,62 m2
3,) Budapest VIII., Kőris u. 4/a. ], em. 12' I szoba 46,82 m2
4.) Budapest VIII, Kőris u, 28. 2. em, l. 2 szoba 75,25 m2
5.) Budapest VIII., Nap u. 21. 2. em. 16. I szoba + hall 61,97 m2

2.) felkéri a Józsefiárosi Gazdálkodĺźsi Rözpont Zľt.-t a pólyázat
Iebonyolítására.

összkomfortos
knmfortos
komfortos
Icomfortos
komfortos

kiírásórą és annak

l.-
ą,Ą

lt <-/6

Ą

,4kŁ



3.) hozzájórul, hogl a Józsefvórosi Gazdálkodósi Kozpont Zrt. a bíráĺatt hatóridőt indoĺcolt
e s e tb en e gy alkalommaĺ me gho s s zabbít s a.

4.) hozzájárul, hogy a pátyázati Jelentkezési Lap elĺenértékekźnt befizetex 1.000'- ft +ÁpA a
Jó z s efv ór o s i G az dóllĺo dó s i Kö zp ont Zr t. b ev é t el ét kép e zz e.',

Az ,,LNR-Csl2o1'6. típusú'' ptiytzatľa34 páiyáző nffitotta be pá|y6natát, összesen 70 db pá|yázati
ajánlat érkezett. Egy páIyazó a jelentkezését még a pá|yázat |ezáľása előtt visszavonta. A
LakasgazdáLkodási [roda az előzetes formai eilenőrzést elvégezte, mely alapjan 3 páLyánó páĺ|yánata
nem felelt meg a Pá|yázati felhívásban megfratározott feltételeknek _ egł pólyázó esetében az egyik

Jél nem 40 év ąlatti, eg pályózó tjnkormányzati lakóst jogcím nélh)l hasznáI, vele szemben
végrehajtási eljárás van folyamatban, eg1l pólyózó egyedtil adta be páĺyózatát, sem élettársa, sem
háząstársą nincs, - 26 esetben pedig hiánypótlási felhívás kibocsájtására keriilt sot. (Hiányossdgok:
szeméĺyi o|crnányok fenymdsolata, végzettséget igazoló dokumentumok hiánya, józsefvárosi kĺjtődés
igazolásának hiánya, helyi adóigazolás eredeti péIdónya, aláírások pótlása, ľryilatkazatok
kitt;Itésének pótlása, jovedelemigazoĺdsok pótlósa, munkaviszony igazolása.).

A pályazatokat _ a jóváhag,lott értéIcelési szempontok alapján _ a l,akásgazdá'Ikodálsi lľoda
munkatársai feldolgozták (I. szĺźmú melléklet). A feldolgozás a|apjá'n abeérkezett 70 db pźiyázati
ajánlatbólmindosszesenZL db nęm felelt meg a Pályázatifelhívásban előírt feltételeknek.

A meghirdetett lakások mindegyikére érkezett pőiyánati aján|at.

A Budapest VIII. kerület, Kőńs utca 4lA 1.. emeIet Lf. szálm ďatti lakásra az elso és a második
helyezett, valamint a Budapest VIII. keľĺilet, Dankó utca 34. 1. emelet 2. szálm alatti és a Budapest
VIII. keľiilet, Nap úca 2L. 2. emelet 

.l.6. 
szám alatti lakásokra a második be|yezett megállapítása

nyilvános, kozjegyzo jelenlétében - 2016' augusztus 2. napjón 12.00 órai kezdeuel - megtartott
sorsoiáson (a sorsolási jegłzőkörlyv előterjesztéstjnk mellékletét képezi) tcirtént, mivel több pá|yőaő

ért el azonos pontszámot. A sorsolas helyéről és idejéről apźl|yázőkat hiľdetmény űltjáLn éÍtesítettĺik.

Fentiekľe tekintettel összeállítottuk a páůyazat nyerteseire és második helyezettjeire vonatkozó
javaslatunkat. Felkérjtik a Tisztelt Bizottságot a2016. május 9, - 2oL6. június 1.0. napja kozott
meghirdetett ,,LNR-CS 1201'6. típusu'' bérlakás páIyáz;at eredményének megáIlapításána.

il. A beteľjesztés indoka

A tulajdonosi döntés alapján, a beétkezett pályázatokat a Józsefuátosi Gazdőlkođási Közpofi Zrt.
értékelte. A nyertes pá-/ryázatot aYárosgazdálkodási és PénzügyíBuottságváLasztjakl. ApáIyźnati
kiírás, valamint aYínosgazdálkodási és PénzügyíBaottsźĺga a 422l?-0L6. (V.02.) szőmíhatá,'rozata
általjóváhagyottPáiyánati Felhívás a|ap1ánaz eredményt legkésőbbf0I6. szeptember 8. (csiitörtĺik)
napjáig ki kelI hirdetni. A Bonyolító apźIyázateredményét a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ74t.
és a Polgármesteri Hivatď hirdetőtĺíb|źlján, valarllnt az onkormanyzat inteľnetes honlapjan köteles
legďább 10 munkanapra kifiiggeszteni.

ilI. A dtĺntés cé|ja,pénzĺĺgyi hatása

A Tisztelt Bizottság dĺjntése azért fontos, hogy az érvényesen pályazők részére a megpáiyázott
lakások mielőbb bérbeadásra keriiljenek. Továbbá a nyertes pźiyázők váil'a|játrr az elnyert lakás
felrijítását, ezzel love|ik az onkormányzat hĺajdonában álló lakások ,,értékét,,, valamint a lakások
bérbeadősětvď elősegítjtik a józsefuaľosi kötődésrí, hćnastźrsi vagy éIeÍtálrsi kapcsolatban élő

pályázők lakhatásának megoldását.

A döntés péĺuijgyifedezetet nem igényel.
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Iv. Jogszabályikiiľnyezet

A beérkezett pźiyáľ;atok éľtékelése a Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének
Yánosgazdźtlkodási és PénzĹigyi Bizottsága a 422lf01ś. (V.02.) számí hatfuozatában jóváhagyott
páÄyáľ;ati felhívásban meg}latározott feItételek figyelembevételével tĺĺrtént.

A Váĺosgazdálkodási és Pénzíigyi Bizoĺ.l,ság _ mint |-ulajdonosi jogokal. gyakoľló b.aottság _
hatásköre a Budapest Jőzsęfvátosi onkormányzat tutajdonában á1ló lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbér méľtékéről szóIő 1612010. (III.08.) onkormányzati ľendelet (a
továbbiakban: RendeleĐ 2. $ (1) ésQ)bekezdésein alapul. A Rendeĺęt 4. $ (4) bekezdése értelmében;
szociális bérletre jogosultak részére kiírandó páiyázat. esetén a szociális ĺigyeket gyakorló, szociális
bérletre nem jogosultak részéľe kiíľandó pźiyánat esetében a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
határozza meg, hogy a 4. $ (f) bekezdésben megieloltek kozül melyik csoport számáĺa kell a
pá|yězatot kiíľni, s dönt a pá|yazati feltételekľől, valamint a bérlők kiválasztása során figyelembe
veęndő szempontokról. A Rendelet 4. $ (5) bekezdése alapján, apőJytnat útjan töľténő bérbeadások
tekin1ę165"'' Kiíľó alatt a (4) bekezdésben megjelcilt két bŁottság egyikét kell érteni.

Az onkormányzat Képviselő-testületének 471201.5. ([.19.) határozatánalelfogadoti versenyeztetési
szabályzat (a továbbiakban: Veĺsenyeztetési Szabáiyzat) 5ĺ-. pontja a|ap1án, a pő,'|yánatokat a
Lakáspa|yazatok Ertékelésében Közreműköđők által tett megállapításokat figyelembe véve a
Bonyolító értékel;i, és ennek alapján a Kiíró váiasztja ki a nyeľtes p6|yázőt.

A Versenyeztetési Szabáiyzat 51'. és 52. pontjaiban megfogalmazottak alapján a Kiíró a páiyá,zat
nyeľtese mellett meghatáĺozzaazta sorrendben következő pályźľ'ót is, akivel béľleti szerzőđést lehet
kötni a nyertes kiesése esetén. A Veľsenyeztetési Szabályzat 53. pontja alapján Kiíró donthet úgy is,
hogy azazonos feltételekkel rendelkezők közül a nyertest és a masodik helyľe soroLtpéiyźlzót sorsolás
ritján valasztja ki. A sorsolas nyilviános, aztkózjegyző jelenlétében, apőiyánati eljárás lebonyolítója
áltď összehívott, legaĺább haľomtagú sorsolási bízottság folýatja le, amelyről szóló jegyzőkönyvet
az eredmény megállapításáravonatkozó e|oteqesztéshez mellékelní kell.

Fentiek figyelembevéte|ével, az a|ábbihatá.rozati javaslatot terjesztjtik elő.

}Jatá.ľozafr javaslat

.12016. év (....hó. .nap) számú Yátosgazdálkodĺísi és Pénziigyi Bizottság határozata

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság rígy dönt, hogy

1.) az ,,LNR-Csl2016.típusu'' páůyázatonmeghirđetett Budapest VIII. kerület, Dankĺó utca 34.

1. emelet 2. szálm alatti lakásľa benýjtott pźtyázat nyertese:

(20 pont)

Sorrendben következő pziJyázó soľsolás útján:

(18 pont)

Felelős: Józsefuárosí Gazdálkodási KtizpontZttvagyongazdáÄkodálsiigazgatőja
Határidő: f01'6. augusztus 1.5.
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2.) u,,LNR-CS/201.6. típusú,, pźiyázatonmeghirdetett Buđapest vtil. keľĺilet, József utca 59.

1. emelet 11. szám alatti lakásra benyujtott páiyázat nyertese:

(25 pont)

Nincs sorrendben következő páIyazô.

Fęlelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zĺtvagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201'6. augusztus 1.5.

3.) u,,LNR-Cs/201'6. típusú'' pźiyázatoĺmeghiľđetett Budapest VIII. keľület, Kőľĺs utca 4lA'.
1.. emelet 12. szálm alatti lakásra benffitott páIyázat nyertese soľsolás t'itján:

(18 pont)

Soľrenđben következő pá|yaző soľsolás útján:

(17 pont)

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrtvagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźridó : 201^ 6. augusztus 1.5.

4.) -,,LNR-CS/2016. típusu, páLyánatoĺmeghirdetett Budapest Vlll.keľĺilet, Kőris utca 28.

2. emelet |. szátm alattí lakásra benffitott páůyázat nyertese:

Q4pont)

Sorrendben következő:

(20 pont)

Felelős: JózseÍvárosi Gazdálkodási KozpontZrtvagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. augusztus 15.

5.) u,,LNR-CS/201'6. típusú'' pźůyératonmeghirdetett Budapest vlil. keľĺilet, Nap utca 2l. 2.

emelet !6. sz6,m alatti lakásra benffitott pá|yázat nyertese:

(21pont)

Sorľendben következő pá|yaző soľsolás űtján:

(18 pont)

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KozpontZrtvagyongazdálkodá,siigazgatója
Határrđő : 20I 6. augusztus i 5.
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6.) felké'ń a lózsefvárosi Gazdálkodási Közpoĺt Zrt.-t, hogy az ĺ.), f.), 3.), 4.) és 5.) pontban
meghatározott lakásokľa vonatkozőan a nyertes páIyőzőIď<aI, illetve a nyertes visszalépése
vagy kiesése esetén a sorľendben következő pźtllyázőLĺJr-al a bérleti szeruőďést kdsse meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodásí igazgatója
Hataridő: 20L6. október 3]-.

7 .) a páIyázat,ĺa kiírt iakásokľa kötött bérIeti szeľződésekbe beie kett foglalni, hogy a bérlők a
lakásokat a béľlęti szęrződés megkötésétől szĺímított i0 évig nem vehetik meg.

Felelős: Józsefuáĺosi Gazdálkodási KözpontZrtvagyongazdáűkodásiigazgatója
Határidő: 20Í6. október 31..

A dtintés végrehajtásźúvégző szervezeti egység: Józsefuárosí GazdálkodásíKozpontZrt.

A lakosság széles köľét énĺtő döntések esetén
nem indokolt hirđető táblan honlaoon

Budapest, 2016. augusztus 9-

javaslata kozzététel módjáľa

igazgató

KÉszÍrľrľe: JózspľvÁnosl GAzDÁLKooÁsl KozpoNT ZRT.

LnÍnľe,: Zspľmpru MłcooI-Na rĺ,xÁscazoÁrroDÁsl REFERENS

PÉNzÚou FEDEZETET IGÉI'IYEIIIIEM IGÉIĐ.EL, IGAzoIÁs:

Jocl roľľnotl: i.,'ĺ ĺ l
'ul tt' u^'\"

EllpxóRlzrE:
E

f l ĺĺlĺl ^| / l ll
A/lĺłt ll,llÄ- L-/Lĺ|/W ,!flIł, lllE. ., v"* \ / ľ í Ĺu|(J ,...'u ĺ) ýlit

Dn. MÉszÁn EnIrĺ. fu
ALTEGYZO
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Palyazo neve

-

Megpá|yázott Iakás címe

Nap u. 2L. 2. em. L6

LNR.cs/2016. típusri Iakás pályázat iisszesítése

DankÓ u' 34. 1.. em. 2.

Kórĺs u.28. 2. em. 1

Dp u. 2L.2. em, L6.
Róris u.28. 2. em. 1.

DankÓ u. 34' 1. em.2.

Szobaszám

ru

JÓzsef u' 59. 1. em. 11.

Kóris u. 28,2. em. L

E-rt

1+ hall

t
Kóris u. 4/^1'. em. 12.

Diintés

JÓzsef u. 59. 1. em. 11.

1,5

Nap u. fL.2. em. L6.

Ervénvte|en

Kóris u' 4ĺAL.em.L2.

2

Dankő u.34. 1.. em.2.

Érvénvteten

1+ hall

Kóris u.28'2.em'1..
|őzsef u. 59. 1. em. 1.1.

HiánvpÓt|ást nem teIiesítette

2

Éruénves

Ervénytelenség oka

DankÓ u' 34' 1.. em. 2.

1,5

Fnilr

Nap u, 2L.2. em. L6

Érvénvtelen

1+ 3 fé|

HiánvpÓt|ást nem teIiesítette

Érvényes

Nap u. 21. 2. em. L6.

2

Érvénves

Egy fóre esó jovede|em nem éri e| a

|akbér 2x-ét

JÓzsef u. 59. 1. em. 1]..

Érvénvtelen

1+3fé|
1"

Kóris u. 28. 2. em. 1.

1 + hall

Ervénves

Dankő u' 34. 1' em, 2.

Érvénvtelen

Egy fóre esó jÖvedelem nem éri e| a

Iakbér 2x-ét

1

7, szám(l melléklet

Nap u. 21. 2. em. 16.

1,5

Ervénves

Pontszám

DankÓ u' 34. 1. em. 2.

1+3fé|
2

Ervénves
Ervénves

1,5

Eeviitt kii|tozók száma miatt

Érvénves

1 + hall

ÉrvénvteIen
ÉrvénvteIen

1 + hall

Érvénvtelen
Ervénvtelen

]-+3fél

24

H iánvpÓt|ást nem te|iesítette

ÉrvényteIen

H iánvpÓtlást nem te|iesítette

f
1,5

HiánvpÓt|ást nem teIiesítette

Érvénvtelen

t2

Hiá nvpőtlást nem teliesítette

L + hall

I

a\Ś

t2

Egy fóre esójovede|em nem éri e| a

Iakbér 2x-ét

Ervénves

1,5

Érvénves

Egy fóre esó jovede|em nem éri e| a

Iakbér 2x-ét

fo

Érvénves

c"

Érvénves

f5
L7
4a
LI

77

18

18

13

L3
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Kóris u. 4/At, em.If,
Kóris u. 4/At, em,12.

Kóris u.28.2. em. 1.

LN R.cs/2016. t ípusri |akás pá lyázat iisszesítése

Nao u. f!.f.em.16.
Dankő u. 34. 1. em. 2.

DankÓ u.34. 1. em.2'

-

k

Nap u. 2L.2. em. L6

Kóris u. 4/^1.' em. ].2.

1

Nao u.21. 2. em. 16.

Ą
J

Kóris u.28.2. em. 1.

DankÓ u.34. 1. em.2.

f

Érvénves

1 + hall

Éľvénves

Kóris u.28. 2. em. 1

t,5

Érvénves

Nap u.21. 2. em. 16.

1,5

Érvénves

Nao u. 2L 2. em.16.

Ervénves

l. + hall

DankÓ u' 34. 1. em. 2'

-

ÉrvényteIen

|Ózsef u. 59. 1. em. 11.

I

1 + hall

7

DankÓ u.34. 1. em.2

ÉrvénvteIen

Nap u. 21.2. em. 16.

Nincs meg a férj 8' á|t.
bizonYítványa

2

Érvénvtelen

Kórĺs u.4/AL.em,L2

Ls

DankÓ u.34. 1' em.2.

Nincs meg a férj 8. ált.

bizonyítványa

Ervénves
Ervénves

f

Nap u. fL.2.em.76.

Nincs meg a férj 8. ált'
bizonvítvánva

7. szőm melléklet

Ervénves

1- + hall

JÓzsef u. 59. 1. em' 11.

Nap u. 27.2. em. t6.

Érvénves

1 + hall

17

L,5

4

Érvénves

1.+3fé|

Érvénvtelen

L6

1,5

1 + hall

Ervénves

15

15

Egy fóre esó jovede|em nem éri e| a

|akbér 2x-ét

Érvénves

4

1.,5

Érvénves
Érvénves

1 + hall

1+3fé|

Érvénves

Í

\ť\Ś

Ervénves

1 + hall

ÉrvénvteIen

18

ErvénvteIen

18

ÉrvénvteIen

*

18

TÓth JÓzsef a 40 évet beto|totte

76

TÓth JÓzsefa 40 évet beto|tÖtte

Nĺncs házastársa, é|ettársa

18

10

20

20

L7

LI

tt
.

I

verese
Ceruza

verese
Ceruza

verese
Ceruza



ł
Kóris u.4/At.em.tf.
Kóris u.28' 2. em. 1.

JÓzsef u' 59. 1. em. 11.

LNR.cs/2016. típusrÍ Iakás pályázat sszesítése

Nao u. 21.2. em. 16.

DankÓ u. 34. 1. em. 2.

7
Kóris u. 28. 2. em' 1..

Nap u.2L.2.em.16.
Kóris u. 28,2' em.I.
Kóris u.4lA!.em.12'

2

Kóris u.28, 2. em. ]..

1+3fé|

DankÓ u. 34. 1. em. 2.

EruénvteIen

Ml

7

1 + hall

Érvénves

DankÓ u' 34. ]'. em, 2.

7

Kóris u.4lAt.em.12,

Érvénvtelen

L,5

Nap u. 21. 2. em. 16.

Egy pá|yáző a je|entkezését még a pá|yázat zárása elótt visszavonta

Nincs házastársa, é|ettársa

Kóris u.4/AI.em.12.

Érvénves

DankÓ u' 34. 1. em. 2.

Egy fóre esó jovede|em nem éri e| a

|akbér 2x.ét

2

Érvénves

L + hall

Nap u. f!.2. em. L6.

-

Kóris u.28.2. em. ].'

2

Kóris u. 4/^t. em. 12.

Érvénvtelen

T

Érvénves

Nao u. f1,.f . em. L6

Fe|eség a Kárvária u. 28. szt. 2-ben
jogcím nélkĹilĺ |akáshaszná|Ó,

véerehaitás aIatt

Érvénves

2

Kóris u' 4/AL,em,L2,

L,5

Érvénves

Dankő u.34. 1.' em. 2.

Kóris u.28. 2. em. 1

Ls

Érvénves

DankÓ u' 34. 1' em. 2.

I

7. szám(l melléklet

1 + hall

Ěrvénves

Érvénves

1

1,

L + hall

.5

ErvénYes

L6

Érvénves

2

Ervénves
Ervénves

L

Érvénves

1 + hall

L2

Ervénves

If

Ervénves

t
1,5

Érvénves

2

1,5

Érvénves

I*{
\ť\13

9

Ervénves

9

Ervénves

9

Érvényes

t4
14

18

18
18

18

18

2I
f7
21

14

T4

L4

16

L6

verese
Ceruza

verese
Ceruza



Pá|yázÓk száma:
Beny jtott pályázati aiánlatok száma:
Érvényte|en pályázati aján|atok száma:
Érvényes pályázati ajánIatok száma:
Visszavont pályázatok száma:

tN R-cs/20 16. típ usti la kás pá lyázat iisszesítése

34
70 db
21 db
49 db
ldb

7. szám mel\éklet

ĺ*r4

\d
\

L,

\



Megpálvázott lakás

DankÓ u.34. 1. em.2.

A " LN R.cs/2aL6." típ usri, la káspá lyázat ered ménye

Pályáző neve Elért pontszám

JÓzsef u.59.1. em.11.

MI

Helvezés

20
18

18

rtF

18

L8

I

17

F

17

E

1,6

,

15

Megiegyzés

T4

t

soľsolás titián

T4

**"tą'

#

2, szám melléklet

13

-

T2

T2

Ervénvtelen
10

Eľvénvtelen

IW

Eľvénvtelen

L

trF
ł

'r.t

Ervénvtelen
20

EruényteIen

I

-t\d\ś

Eruénvtelen
Eľvénvtelen
EruényteIen

1

1. oldal

40

2. helyen jelolt lakást megnye ľte



Kóľis u. 4/A1. em. 12.

A' LN R.cs/ 20t6," típusli, la káspályázat ered ménye

Kóľis u.28.2. em. 1.

t
F

ŕ

F

2L

18

F

18

T7

Nap u. 21.f. em. Ĺ6.

-
J

Í7
T7

I

T4

1 helyen jelĺjlt lakást megny

9

].. helven ielolt lakás második helvezettie

Elvénvtelen

I

4

soľsolás rĺtián

Ervénytelen

2

ł

Eľvénvtelen

I

soľsolás tián

2. szőm(l melléklet

-

f4

erte

f7
20

ľ

r

18

I

18

I

L6

1,6

,,

1,6

16

1 helven ielolt lakást mesnveľte

1,4

Tf

Eľvénvtelen

-J5šř
\s3

9

Ervénvtelen

2. oldal

{Ą



A "LNR.cs/2016." típusli, lakáspáIyázat eredménye

21

l8
1B

r

-

17

1

77

,

l_5

soľsolás rĺtján

T4

I

L3

1 helyenjelcllt lakás nyertese sorsolás ritján

72

Ervénvtelen
9

Eľvénvtelen
Eľvénvtelen
Eľvénvtelen
Ervénvte|en

2. szdm(l melléklet

Ervénvte|en
Ervénvtelen
Eruénvtelen

ĺ

\ł\ś



.3. *v "^*il;LM
D' ĺ ' 'II.a I tt-c 'í Ĺ.í'ý' l 'ą
* ö.'zj'e.g y z'łí
t Ił2.Bvđapes|;
Eéent ÍÁsł!ó tĘr 23ią,

1 l. 03 1 /-Ul1 2 9 9; l 207 6 l.2, tigyszám

IIIITELES MÁsÜLÄľ
JEGYz-AKONYV

Én doktor Pal .Katalin mint do'ktoľ !{alasi Ĺívia budapesti közjegyző rnellett ÉliíkÖđő
ko4egyzohelyettes ąiulírott napon. és helyen lĄCI'0(tizenkettőJ iĺakor elözetes felkerésre
megielentem .a Józsefrĺáľqsi Gazdálkodlfui KöąpoŃ Zrt. - 10s2 Eludapesl, oĺ utca 8' -
I-akássaađälkQdfuí1r.o.đa.hívatalos..hel.ylségébeĺ _ fo|đszínt - .az',,L-NR-CSi20.1ő. típusút:.ny..lĺt

pá.lĺ,{zat eľeđményrĺnek. rnegáIlalp ítäsäxe vonatkoz{í soľsoláson;

Keľesztęsi G.'a'bľiella
'rnagyar áłląqąpoleÉI) G
os: aki személyazonosságát

a1g .sz9mery'azo nqsllo,lgazQ łvaĺ
igabł7uáayáua1igazo1ta;..minta

1akcímet
*ł ----*..-...ęł.{.x...

ApotnéĐľ,:Go4t sżalstett Đľ. God.la
ariyja nevg;

alci

Ęazolvríĺyávat lakcŕmét
i gazolv. anyával igązqttą..lÍnt a s"oľs-olási

s.zan.ĺń.Niľolbtt
:(Buđa.pęqŕ 0!

ĘazolványávĄ. .tal..cÍméť a

haÍĺisági.;igazo;1ványáva1' jgazoltą $jqi.suľsbrlzłó" :+'Ł-*F
bŁottság,elĺiike t'ńjékoztatta a jelenl{ĺvőket;ĺlxÉĺlyázatĺ' feltěÍslekľő* ĺ::1:-.:l-

A, Budĺipest Józsébĺtosi .oĺkoľ'nmnyzi'{ ffiint. Kiir.ó megbĺza.$abóI' ą..Íó.'CIeťvĺáľosi

{}u"aáuoo:ĺĺsĺ ť<ołlont zľt. mi*. to-ť'.fouio . ą Eudąp'est łó',zsefráĺa.ĺi. .őn.kłraláł'yza.t

.I(épłisp1đ:tęstiłten=Tárasgazdáĺkadđ5ť es P'érzii4yt B'izottsłźgdnak 4'22/t.CIĺő:, (.-W szó';ttu
'hiiiranu atłpjđn há.ąĺtĺáľ1i/éteŕtáł.tÍ:kapcso|atsan. '6tők.ľéśzéľe, a }ilBllék€lť täbĺázatban

fęIsoľ'slt beĺĺakásokbéŕ,beadásáľa ,&NR.cs/2c,16; típus'ĺl. nÝilt D.4ľväzĺttbťjŕrkĺil=Ę#
.Ł;soraolási.blzq,tľság o|nökę Bęgä.uraBitią hog:i,ąpő!yäz'atqńł#zt.vohet,.alđ:-*=.--.--P-t-Ť-n-
1..akik.apá1y.azat.bęn}újt.4Eakoľ:4.{0.' (ńeg1ĺv.onedĺk) évtiket qemtölttltték]be'-.+-=-= ----.ťŤÝ---'-.

:ôE-..-.-.-.---
7:, a' bázastérs/'éIettďs ęg'ytk tagfa legalább kĺ'zep,fuhi' vé''gzętÍsěgget (p!; 

' 
szakíslw\aĺ,

5zaklrözépiskgtai, gÍwnaziłnn'ł; és_ ninden egĺéb iégzelĺšiźgĺ a;iieły klłaé'pfoktź ué:gzeÍt.sěg.ľł

btzołyÍtu,i1.lyt,ađJ:, ** ta$a legälá.bb ,t, éztz nyolc általáĺĺÖs iskoiď végrettségg.el

::-:l::.-i:: / ::::

Iut!'Ł



*E;------.---- *-----:---;---------!.-------
.3. legalább az egyik hazastarslélettars a Józsefuáĺosbąn 3, azazhéitoméves á|.lanđó bejelentett

lakcíĺnrnel, vag..y 3" ażaz..htkoĺiiévęs bejęleuťett tartóz' kođási hellyel- és legalább 3,, Aźaz'hálTom

hónłpos glulúQvis.zonny'al rende1kezíIc,..--*. '
ť'agy -*-.--
4, tegalább a2 egyik hazastáľs/éIettáĺs 12, alaz tizęnketto lrőnapos folyamatos

'nunkaviszonnyal 
rendelkezik ĺózsefu fuqsban --------.--

v'łgy'..-*-. .-i-i-----:----:.--ć-----
5. ĺegąláłĺ} éé egy'lkhäzastaľďélett.ars.vá.Ilatkozast 'foIytat J'ózsefulĺĺosbaa azza\ hogy a saját

vátrlalkozáďábaIl doJgozik legalább 12; aĺibz,tuęnkeľtő hónapja, --.*i-i---:Éi-
$g----.-*-'.-
6. igazo|ja' hogy saját ryagá1nk és a vele :egyiĺtt ktlltŁ'ző hgzrÁtastozojruk az egy ftiĺe jutĺĺ
lraví nettó bevéťeJe e|eri a'rnegpá.tyáz,ott lakás lakbéĺének.a kétszęresét
vaĺaľnĺntĺ.-ii;-tb.--;JJiJ;;:l J: J.-.- l

7. aki' sajáĺ mega' ílletve a veJe.,egýitt kólĺĹizś hłzzłltastonja :lakóĺngatlan .tulaj{onjogával

vągy haszonélvtzeti jegĺ{val nem ľende'lkezik,' vaq! amenny.ĺlbďr laklingatlan
.tłllajđonjogával, vag.1ł haś;zonélvezeti jogával rendelkezi|ĺ" de. annak hasaálatäban
łĺnhíhĺĺjĺán l{ívĺit. aka.dály.oztaty,.a vän. .(ĺ'{ą' a liiI<ást jt,vedelełt$gergő qé:lÔką.hqszł 'a'łíĘák,
'pkkor.a.łĺ Łęk.Ôii.Í.özllętőnek kelł tekintenL) ';ł-:.a.-ĺ!.;lł.-Ę-:a.--'Jż-łił+-.-'*.-i.i!...-'i;..-.Ŕtłŕ
8u akinek a lakóhelye szerint illetékes ônkormąnyzäĺnril nincs helý adótartoz.źśa,
.9. ätd ą[b'érló'csé'I'ádtąg, $zĺve.ps.égi iakáshaszníló., és*-....:]*-r..-=----ř+---'u,..r..*.łr-.*..?-.-
1.q' äĺ(í a páĺyláz.ąťj hiĺdetmény.ben kĺilôn jelölt ěs.fetsoľolĹ,ľnunkrilatok elv'ĺigzését.vái1alja.*_-
A sorsolási bizot[s{g e1n{ĺke.'ľnogá1.1'apÍ1ja9 ho'gy. a pőĹlyázat nyertese, a. Ięgtöbb p.ontď ę1érő

páłľyźiżő.. Apálýáz'łÍokąt a Józ$efułáľos]i.Gazdä1kodási.Köapont zrt iĺ.tęk.cli, ćs:ęÍrnek atafiĺłn a
V.áľosgazđátkođáę.i és Féĺĺaügyi Eízs'ttslĺ'B v.ź'Jasttia 1ĺĺ a nyeľtes pályaratot. Ą KÍ'Írć dłiĺt'ésę
aĺafia1 az aaonoš . eltéÍeľékkel ĺendelkgió-k 'kozĺĺt' a nyěĺtest.ć's ą mášod'ik helyľę soľolt
pilyźuśt sqřso'Lĺs'.útján r"a!al$ák kii
A sorso.lásť tizottság.elnĺike megállapí{a-. hogy az azonos pontszámnĺal.ľends,Ikezd!'k' 'lęiĺziĺĺ a
ny€rttŚt és .a másoĺlik tre.lyľe sorott páiyá'zót nyi1vrtaosság.,o1őtt" koąjegyző jeteĺlététan a
pály'fuati ęJj{ĺásł lebonyo.lÍtiĺ sz*wezei źĺta|jelti|t bárom taeu bizo'.ĹľEás płö'tt.keÍiil so:rsolásra.

'Ą pái5.áeat. eređmén.yét legkésÖ.bb; 20ĺó. (ĺ<etĺöezęr"tizęnhatodik) ěv sze$lternheľ.hónap 08.
(nyołcaĺti}c) nap'.íáígkęIĺ'tcihirdętni łłj<lłént, hqgy azt aJózsefy.aľ'osí Gazdátlĺodáĺí.Kotpont Zĺ.,
a Polgáĺmesĺeĺł ÍIivatal birdętĆ'tábláján valąmiqĺ.a Józsefvárosí Gazdälkpdásĺ Kö.zpont .Zrt.,és
az az.onkq- án5rza-ł;inÍerrreĺes hoďapjén .łega.lĺäb.b. l'0(tfu). ĺgpppanąpĺa t.i 'kęll fiiegęłaęńi. Áz
új .elbíĺáIäsi 'bätĺíŕÍđőŕ'ől, il'létve annatr<. fiÍggvény'ében, az ajánlafĺ.l<iĺtöttség ..iđöÍaľt.snrának

mg'EhsĘsąabbíläsáľól a .[ó;sefrĺłrosi Gaatrá'llcodĺĺsi Ktizpoĺt'Zrt'..hĺrĺeľĺnĺálly.ben.Ílĺj.ékoďatja a
p'4'1ľazó'kat..-ę'--7.1-a1r--ł*-1:*-
.& 'soľsolásÍ ''bízotts ág elnĺike megállapÍtjĄ a péi|y.äzaton.elnyert :lakások'b&beađásą a pő|yáĺł
.hąaastrĺrsąkkaýéIeftáfsąkkal bérlő1ráĺsi jogvíśzony'baĘ l, azaz eły év ľlataĺozoti idółe szóIó
bĺiťIeti seęaődéssęl, a lalcás kor.ąť'ĺlĺťokozatänąk pqegfelęIő; e.sÖkkentđ és növęlö ťényeiŕÍk

ĺéIŁĺĺli hkbeľ kéts.zo.ľęsé-niek lnegfelęIő. qvaďéił.Íizetésí kĺĺlelęzettseggel. ti'Íténik. .Ą' nyeites

'11ä1y.azó kótę'les ;a J'óżsefyłĺrosi. Gązdáĺkgdasi Ktizp.oni Zľt'-yęl ktilłin megállapodáso.an
ť.ögzŕtet{ tétiijÍtáqĺ muĺkátato-kat legkéső:bb .a: 'béľJeti szerzödés {ejáľtĺáĺak ľlapjá'íg .slvéęęzni
'"4rn;enł'yi'ben bÉťlők ą.'{rpgäIlapodás.'.b.aĺ ľĺigzített munlĺálatokat a bérleĺí szęľaödć.s idŐtarĺirľrą
.ďĺtt.ĺĺem tudJ'ak etvégeznĺ a ;BérleÍĺ szeľzűđEs lqiáľtáĺg. ery.ĺtlĺalgĘmal 'kéľhetÍk' a béľIitĺ

(\

I

,rIüŁ



*-- 3 -**
.słeľuődés L, auaz egl éwel ŕtiľtéĺő megho$Ezabbíĺását' melyrő! a ťulajĺionqsi jogokat
gy'akorló bÍzottĺíg đönt.-- -;-i*:-.;.:-_.-----'.--.:-.: -:-';:.-ł-----'---ti-*-Ť.-*_
.A bęľleti szęľzódés - ha a héľlők az abban és a rnegáIlapodásban v'á'llalt f.eltétetekeÍ

'hataĺidĺuen 1eljesí1ették - a n.éľlőIc lĺéľelméľe.meghosszabbítbató legfeljebb tjsszespń * ą maĺ
ęlteit o.érleti időszakot beszamíiva -' 5, azaz ót évĺe szólóan, eióHľletí jog biztosításátal .--
A.pilly:áżaton elnyert takások |0, azazÍa évig neĺn vrísfuolhatóak ĺE€fl.--;.-._;.*-_----------.:.F
Asorsolási biżo'ttság.elĺĺike.megĺÍllapíťją.hogy a Vríiosgazdálkodási és. Pénziĺgý Bizottság
fenrĺtaĺja a jogát'arrą hogy::-_-

-äE:äZoÍ}o.S 
pontszámo't eléĺrt pźĺ|yázćlk köziil,ą nYaľtes; és a rnĺłsodik hely.re soĺolt páiyázót

;sgľsolásťrtjrán.vlá1assaakio.--*.--i-.rŤ--r:Ťa--Ť-:-Ť-.------t

-a nyer:ľes pä]ĺyáző vísszalópráse eseté.rq a soron kĺivętkező pttly.źĺzôval kôssön béĺleti
pgersódést, Ją*-=:.*.--źĘF
';apźiĺylizątíęUaĺásteľedrłénytelenne]ĺnyílvánítsa'
-_erpá1y,źtzati felhívást visszavonją
A sorsolási biŽottśág. etnöke lnegállapítją hogy a nyertes Pŕńyáző a béľJetí szeľződés
megköteséig.kĺiteios.o-érbeađónak berĺi.ütatnj az aĺábbí iratrlk eľedetí péĺđł{hýat:jJ|-!l:--!--_-J'
-seemélyi;iEązsLvźinyäté.s'lakcítü ját'-..ż---tEi;J
*30,.azaz,haľminenapnátnemľégebbi1lazasságimyakönyĺ'j1ĺivoĺato.t,--
'' a pźlyäzők és a .v.elg: eg.ytitt lakó/egyiit{ ,költözo szemé,lyek kťizötti rokoni kaposolat
igazplásfua szo.lgłló okíiątgkat (EREhETI1ziźĺet!'1j.qry|ąkiinylł.ĺ.ĺĺivonq.t), -*_".--^.
'. ćlettáÍsí kapcsolat esetén páů'yáp;a koteles az é]et.tfusí kapcsolatot töejegyzői okiaťbą
ť.aglaltatnŁ -!.---j;ś--!.-í;-!i.il!;la-95-.-rlFLF::.-i:-..-.Ĺ' t'.; ] - ';-n---j..j!-!--.-.łi;------;i:-a---.--_-
. j <plai bíżo'1ryílváný, kĺizepfukú, Ítletve feisöfokú.vćgzętÍsÉget ígatoĺó .dokiimentumot. --..-
'Ałĺeĺnyiben a nyeľtes pályázo a fenti.okÍratokat a béľletÍ sze1zidés megkötéséĘ nen mutatja
.bęł. elveszti jogosultságét a béťtreti szerzőđés negktltéséľe, és azť bérbeađó a .soĺtelrclhen

kĺiveÍkező: páĺyazóval. köt'i..ľneg.--_
,ł soľsol,ási ďĺ*tt.ĺg elntĺk.e:meg{t|ä'pítja, ho$l jelen soľsolás täľry.a a Builap'est vIĺÍ',

*.-ł*<!*'!.-.i..ř-,:-*x-!i!;--+ łi*;J j--';ł-!j-UŁ- jJ

A'soroJfut Szabó Niko1ett.végzi;. akĺ.kijelentĺ, ho'gy ezen ingatlan ľ.oĺra-tkozasában ér'dekľe|eĺ.
.A.lsoĺqolá.si.bŁot.tság'elntike.męEállĺĺpítjé,Lwgy *t BuđepssÍvm.'.Kőry sffi,élét

I?ł'szártt alaŕ6 ihgaÍIen vonątĺĺoĺfr-sábag. ąa első bety. ęzett pláIyázó

Kőľis utca 4/Á. 1. emeleť ĺ2..szám alĺttÍ..ingat'lan elsđ. holyczettjének kÍsoľsoĺlĺsa.-ŕil=Ę

ffi äil;ffiä; *",
oankđ utca 34.'I. emdłet 2- szłńu.olaÍti ĺngatlan második hetyezettJěnelr ltĺsoľsolása. **--
:Ą'z első hęlyezelĺ mę8ľąľl" ęzéľt iit .a. nrásgdjlt hęiv sotsolĺĺsĺĄra kerÍiJ soĺ Äz az9qq

glgĺt pályĺízók

'treľn vesz ľészt, mtrt
.ók a Kőrip.utcänä! ki
A sgľsolasi biżqtts{ĺE tągiai ą hĺłĺom daľ4b azonos pontszómot :eIéľt pźiÍyŕľĺó :ner.ét ą
kőzjegyzőhely.ettssetőttIezĺáľtboľi.tékbanasorsolóęsz,köz.bę.(ĺivsggĺimb)he1yezik.
Á' somĺást száp.o ľĺĺ.otett věgi akíkijelenti' hogy.ezeĺr ingat1an.vonatkozĺásäb.anléľdektelLon.

{í
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vonatkozásában a másołtik helyełett p$Iyázĺó

ffige.uroK€!nęgg'tl3lł|tJi.'EvĚľ.ty.'-::."ľTĐr#*ĚJ'$:::-*.-;-

ľ. ĺ;ál*w:ľ,i:*ä'#iťäT
Az'azonos pontŚżŕiiiioĺ

e,\étt pźiyćęó. nevét a

koeiepvzőhelvettes aětt.ł.ä't.toÍítékbána sgrś.o-lóeszközte.(ĺi,yeggtirnb):Irełyezik'-.::-'..;

il$ffi,Ńś'áto Nik*I*t t'vegłí, áki kije.lepti;:hog.y.ezerr ingatlaĺr vonďt9zasáb.a1.1.:rd.ekteie1.

A soĺsoJísi bizottoág .ę!nö 'kel ĺnęgá[ąPítjąo hog-trł a3-y' a; Bu'dapŕst.:.Vfir., KöÍis: tttcĺ
a rnńsođik heli.pzett. ,pályáző |12. .szánĺ. algtti.i

N-,ap r1tcíi'?ł. fĺ' eľt

Az ę'Iső. heĹyezett
lontszárnot gléľt.

ffi'.*ra"t ti'ĺot.eg eiĺotce a soľso:ląst 12 ftizeĺilce*.ô) oĺą 20,{hÉsz) perekoľ beťejezeitnek

nvitł:áĺítiä"
i!il #ĺĹ.- Röfiegyrnhelyettes ezł a jegyzőkĺiny.'vet. elké$zítetteln, ą soľsolási biaotĺság

;I"bk';ffi.rä$iTĺ.é*fuptnóľa ne]g1ľei puc.1. tąoo.(taen4*gy ór'ł}' kjzćlű fetolv.astałr.

.tartaimát.'ĺnesľĺtaevaľ.áątłľĺl, áĺĺzrtluhnáĺyoŻlstn.łenđęĺkezé'.s.ťe.bqesátottalll,-'.-.-.*:::'i-*l.1:'1..
e 

'oĺ*jĺa.sĺ 
Eĺgo.tĺsąs eln$ke a jggs'zókiinyvben .fo'glaltakat a tenyĺégesen negtÔĺtĺínÍekkel

,min'{enton egy.ezönéktatáIťá és.azt elöttém.saját k.é.zĺileg''áláĺľ.ta; !-Éi--iÝ--:ýr.!łqi--*i*=-**-r=-:

'r"tío:.oa' ĺřitetes ultši'tä. bt ä so'rso!ás!.ibiĺoaság.elnŕi}e ÍssfÉÍ9.átdđtá:$;.--*1..*!--i;.-]-:--
lĺę]tBudáBests.Ą 20.t6i (keťtőezer.tieenötti.dik}.ěv augpszius łrĺíĺĺp.0Ź. :{inásođiĺi} ĺiagjźin-*.-.

Zsernbierł]ľví'agdo,iĺasŁ a somolási'bizo{tság..pliiiijE9..;l;-+.-'..

đoĺ<tglľát;Katďm-kłiejegyző'beb,etťęs.

t6
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Dĺ..l{a}asi'.Ĺíĺia
közieiľzćj

I1Q2 B.p.. S4. Lászl{ těŕ23{a.
T*l': ?ó0-09.Ü3,Far; 433.28{ l

.Atulíľott doktoĺ Pál :Katąiin ľnjnt dolctoľ l{a-lasi Liv..ia Ęq$ąpesti kd,ąjcg1.zo melloÍt mÍíködő
.kögjegyzł5 -hel'yďtes tanisítoĘ hogy. a.tanusífuáĘnyal.Ĺisszęfiluött, az ügy'fél 1észere átadoľt
hiteies mlĺsolat dohor Halasí Líviá közjegyzi5 ő;nzeÍében lévó eređeti jegyzókönywel,
niinđąnbęn -gzó szeľin't megegyezik' -l;-ll..L!-l.=-;.=:-_:-:
KeIt. Eu.lapesteĘ 201,6'.{'kettőezer.tízęahatodilĺ) év aug:u'satiĺs

;a:15;1;;:;a--.- ;doktor,Pá1.K''ątalin buđapesíi

Ílôp|ä.II..--'-:-...---
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