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Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzatKépviselő-testĺĺletének
Y źłt o s gazdálko dási é s P énziigy i Bízottsága

(i
J Y.t
?óľ

Előterj esztő : Józsefu aľo si Gazdálkodási Közpoft Zrt. ......sZ. napiľend

ELoTERIEsZTÉs
aYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. szeptember 26-ai tilésére

Táľgy: Javaslataz,,LNR-NY120|6.típusú''béľlakáspáilyánatkiírásáľa

Előterj esztő : Farkas ors vagyon gazdákođźĺsi igazgatő
Készítette: Zsemberi Magdolna |akásgazdá|kodási referens

A napirendet nyilvános Ĺilésen kell taľgyalni.
A döntés elfo gadásáho z e gy szerú szav azattobb s é g sztiks é ges.

Melléklet:
], sz. melléklet: Pályázatifelhívás a ,,LNR-NY/2016' típusú', pályázathoz
2. sz, melléklet: Páĺyózati jelentkezési lap a ,,LNR-NY/2}L6. típusú,, pályázathoz

Tisĺelt Vráľosgazdálkodasi és P énnlgyi Bizottság!

I. Tényállás és a dłintés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Az onkoľmźnyzat az e|m,űIt időszakban ifiú hazasok, lakással nem ľende|kezo keľiileti polgárok és a
devizahiteltiket fizetni nem tudó családok ľészére, valamint a kerület felsőoktatási intézményeiben
tanuló difüok részére írt ki páIyázatot. Jelen páIyźzat az idosebb korosztály lakásgondjain kíván
segíteni'

Apá|yázat a55. évĹiket betöltött személyek részére nyújt lehetőséget. A szabáIyozás ťĺgyelembe veszi
a Csa|áđtámogatási Iroda jelzéseit, melyek szerint e korba lépve megnövekedett számbarl, artnybaĺl
küszkö dik lakhatás i prob lémákkal számo s á||amp o|gaĺ

A Budapest Józsefuarosi onkoľmányzat tu|ajđonában ál1ó lakások bérbeadásanak feltételeiľől,
valamint a lakbéľ méľtékéről szóló t6l2010. (m.08.) önkormanyzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 4. $ (3) bekezdésébe foglaltak szerint a pá|yźnaton meghirdetendő lakások keľetszźlmát a
tul aj dono si j o gokat gyako rl ó bizottság határ ozza me g.

Fentiekre tekintettel, javasoljuk a Tisztelt YźtosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottságnak, hogy

1.) a lakással nem rendelkező,55. életéviiket betĺjltĺjtt személyek tészére, pźilyźzat keretében -
önkoľmányzati tulajdonban lévő üres lakásáĺlomány teľhére - 5 db lakás keľĹiljön kiírásra,

2.) az onkormányzat ľendelkezésére á11ó lakások szźtmźnak, és a lakásgazdá|kodasi feladatainak
e|Iátástlra való tekintettel az ,,LNR-NY/2016. típusú'' pá|yázat a Rendelet 4. $ (2)
bekezdésének a) pontjában megjelölt csoport sztlmárakerĹiljön |<lításta, azaz:

,,a) akik semmilyen j7gcímen nem ľendelkeznek bekalnzhető lakńssal''.
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il. A beteľjesztés ĺndoka

Az elmúlt években több alkalommal íľfunk ki lakással nem rendelkezők tészére pźiyźnatot. A
páIyźnatok|ezáĺását k<jvetően sok Józsefuaĺosban élő iđősebb személy kereste felr az onkoľmányzatot
és Tlíľsaságunkat, segítséget kérve lakhatási gondjaik megoldásĺíhoz. ApáIyázat kiíľásával az idősebb
koľosztály lakhatási gondjain segíthetiink, ezért javasoljuk a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságnak, hogy a fenti alanyi kör ľészéľe kiírandó ,,LNR-NY/2016. típusú,, páIyázatra 5 db lakást
jelöljön ki, 55. évet betöltött, lakássalnem rendelkezokrészére, az tires lakásállomány teľhéľe.

ilL A diintés célja' pénzügyi hatása

A Tisĺelt Vráľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dö'ntése azért fontos az előterjesztés tźrgyában,
mivel a lakással nem rende|kező,lakhatási gondokkal kiizdő, 55 éven feltili polgĺĺľok lakáshelyzete
megoldódhat, vďamint a pá|yazat tltjt.ľ:' meghirdetésľe keľĹilő iires lakások bérbeadása az
önkormanyzat szźtmźra bevételi fonást j elenthet.

Iv. Jogszabályĺktirnyezet

A Budapest Józsefurírosi onkoľmĺínyzat tu|ajdonában áIIő lakások béľbeadásának feltételeiről,
valamint a lakbéľ méľtékéről sző|ő 1612010. (III.08.) önkoľmányzati rendelet 4. $ (4) bekezdése
értelmében a szociális béľletľe nem jogosultakńszére kiíľandó pá|yazat esetében a tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság hatáĺozza meg, hogy a 4. $ (2) bekezdésében megjelöltek kdzül melyik csopoľt
számára ke|I páIyázatot kiírni, és dönt a pźiyźuat feltételeiről, valamint a bérlők kjváIasztása során
figyelembe veendő szempontokról.

A Budapest Fővĺáľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testĹiletének 13612016,
(VI.02.) számű határozata az onkoľmányzat tulajdonában źiIő ingatlanvagyon hasznosításaľa,
tulajdonjogĺĺnak átľuhźvásáľa vonatkozó versenyeztetés szabályaitőI (Versenyeztetési SzabáIyzat)
me ghatźrozza a pá|y źzati elj ráľás ľendj ét.

Fentiek ťrgyelembevételével, az a|źlbbihatfuozatijavaslatot terjesztjtik elő.

Határozati javaslat

A Vríĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1) 20|6. október 3. - 2016. novembeľ 2. kozott palyźzatot ít L<t, a pá|yázat benffitásakor 55.
életéviiket betölt<itt, lakással nem rendelkezókrészéte, ahatźrozatmellékletét képezőPáIyazati
Felhívásban és a Pá|ytuati jelentkezési Lapbarl meghatározott tartalommal. A pá|yazatra kíírt
lakásokľa a fulajdonos onkormányzat - feltljítási kötelezettséggel, előbérteti jog biaosításáva|,
költségelvĺi bérleti díj előírása mellett, ővadékťĺzetési kĺjtelezettséggel - 1 év határozott idorc
szóló bérleti szerzodést köt a nyeľtes pá|yźnőva|, az a|ábbiakban felsoroltak szerint és
megnevezett 5 darab bérlakásľa'

1. Budapest VIil. ker. Baross u.126, A ép. ftildszint3. 1 szoba 3O,4O fiŕ komfoľtos
2. Budapest VIII. ker. Dugonics u. 14. A ép.2. em.29. 1'5 szoba 35,10 m2 komfoľtos
3. Budapest VIII. ker. Kőris u. 11. A ép. ftĺldszint3. l szoba 39,20 m2 komfoľtos
4. Budapest VIII. keľ. Lovassy L. u. 6. A ép. ftildszint 5/B. I szoba 40,78 fiŕ komfoľtos
5. Budapest VIil. ker. Magdolna u. 51. A ép' ftldszint 7. |,5 szoba 42,$ fił komfoľtos

Felelős: Jőzsefváłosi Gazdálkodási KĺlzpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatańdő: 2016. szeptember 26.
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f) felkéľi a Józsefváľosi Gazdálkodási Közp ontZrĹ-t apá|yázatkiírására, és annak lebonyolításiíra.

Felelős: Józsefviírosi Gazdálkodási Közp ontZrt. vagyoÍLgazdálkodási igazgatőjaHatáridő: 2016, szeptembeľ 26.

3) hozzájátrul, hogy a Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt. abírá|atihatáridőt indokolt esetben
egy alkalommal megho s s zabb ítsa.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Közp ontZrt. va1yorlgazdálkodási \gazgatőjaHatáridő: 2016. szeptember 26.

4) hozzájáĺu|, hogy a pá|yázatí Jelentkezési Lap ellenértékeként befizetett 1'000,- Ft +ÁFA a
J ózs efváro s i G azdálko dás i Kö zp ont Zĺt. b ev éte\ét kép ezze.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZĺt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f0I6. szeptember 26.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén iavaslata akozzététe|
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2016. szeptembeľ 21.

rÉszÍľprľp : JózspwÁnosl GAZDÁLKoDÁS I KozpoNľ Znľ.
LBÍnľ,ł,: ZsBIl,ĺsBRl M,q'cool-NA LAKÁsGAZDÁl-rooÁsI R
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉI.IYEL/ NEM IGÉNYEL, IGAZoLÁs.. ? ), '. R \
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DR. MÉSZÁRERlre
Ar"lBcyzó

BpľpRĺEszľÉsRE ALKALMAS: JóvÁrĺ,q.cyľ,c.:
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I. szómú mellékletpĺĺvĺzĺTl FELHÍvÁs

A BudapestJózsefvárosi onkormányzat,mint Kiíró megbízásábó!aJőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZtt.)
mint bonyolítő - a Budapest Józsefvórosi onkormányzat Városgazddlkodási és Pénzügłi Bizottság ..'.. számú
határozata alapján - az 55. évůiket betiilttitt, lakással nem ľendelkezők részére, a jelen páIyázati felhívás
L. számi:' mellékletében felsoĺolt 5 db béľlakás bérbeadására ,,LNR.NY|20|6. típusrĺ'' nví|t pá|vánatot ir
ki.

I. A pálvázaton ľészt vehet:

L. akik a pályázat benyújtásakor az 55. évüket betĺjltötték,
és

2. ĺendszeľes jovedelemmel rendelkeznek,vagy rendszeľes nyugdíj ellátásban részesülnek

Valamint:

aki saját maga, illetve a vele egyĹitt kĺjltöző hozzátartozója lakóingat|arl tulajdonjogźxa| vagy
haszonélvezetí jogáxal nem rendelkezik, vagy amennyiben legfeljebb 1'lL aĺányű lakóingatlan
tulajdonjogával, vagy haszonélvezeti jogálval rendelkezit de annak használatában tinhibáján
kívĺĺl akadáiyoztatva van, illetve vá|Ia|ja, hogy lakóingatlana tulajdonjogát a bér|eti szetzódés
megkötéséigátruházza. Ha a lakást jövedelemszeľző célokľa hasznosítjfü, akkoľ azt beköltözhętőnek
kell tekinteni,
akinek a lakóhelye szeľint illetékes önkormányzatnál nincs helyi adótaftozása,
aki albérlő, csa|ádtag, szívességi lakáshasználó, és
aki a páIyázati hirdetményben külon jelölt és felsoľolt munkálatok e|végzését vźllalja.

A pálvázat további feltételeĺ:

A lakásokat az Önkoľmányzat 1.0 évig nem idegeníti el.
A megtrlályízható lakások fe|űjításĺa szorulnak, esetenként hiányoznak a bercndezési táľgyak. A
pá|yázőnakvállalnia kell a lakás felújítását, rendeltetésszeľtĺ állapotba hozataIátbérbeszámítási igény
nélktil.
A lakás fe|űjítására a béľbeadó a birtokbaadás iđőpontjatőI számítva l évet biztosít és a határida
Iejártfi kĺjvetően a felújítás e|végzését eLlenőrzi.
A közművekľe vonatkoző (viz' gźa, vI|Iany) felújítási munkálatokat nyertes pá|yáző a hatályos
előírások szerint kĺlteles e|végezni, illetve elvégeztetni. Az elektľomos há|ózat cseľéjét az érvényben
lévő tuzvédelmi és érintésvédelmi szabvĺĺny előíľásainak megfelelően, az arÍa feljogosított
szakemberre|végezheti el. A lakáson belĹili fogyasztói gázvezeték és berendezések felújítása, illetve
cseľéje az érvényben lévő GMBSZ (GazMtiszaki Biztonsági Szabá|yzat) e|őfuásainak megfelelően
végeztethető e|.

A páIyazaÍtal érintett lakások béľleti díja minden évben a Képviselő-testület dontésében foglaltak
szerint változik. ALakbéfĺzetésen túl a béľlő kĺjteles megfizetní akozizemi díjakat (szemétszálllítás,

villany, fütés, víz-csatoľna, gáz stb.) is.
Amennyiben a lakáshoz eĺkéIyLoggia is tartozik, űgy az erké|yllogg;a alapteľületének az 50vo-autőn
is kell bérleti díjat fizetni.
Amennyib en a pályáző, vagy a vele egytitt költöző családtag 3 hónapnál idősebb terhességet igazol', a
születendő gyeľmeket a koltcjzők szźlmánźtl ťrgyelembe kell venni.
2 évenbeltil érvényesen újabb páiyázatot nem adhat be az az I-III. helyre ľangsoľoltpá,Jyá.ző, aki:

az általa kĺjzĺilt tényt, vagy adat valódiságát azutőbb benyújtott igazolásokkal nem bizonyítja,

1.

z.
3.
4.

il.

o

o

a

a
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a kéľt igazolásokat a megadott hataľidőben nem csatolja be,
a p áIy ázattő| az erc dményhirdeté s után vi ssz alép,
a béľleti szerzódésthataľidőben nem kciti meg,
a béľleti szerződés megkötését kĺivetően bérlőként nem tesz eleget a páIyazatban vállalt felújítási
kötelezettségének,
a szeruő dését felmondj a.

Nem vehet ľészt a pálvázaton:

aki, vagy a vele egyĺitt kĺiltöző apáIyázatbenyújtásaľa megállapított hatĺíľidótőI szźtĺnított:

a) 5 éven belül téĺítés ellenében szüntette meg az tinkoľmányzati lakásra szőIő béľleti
jogviszonyát, vagy azt magánforgalomban kevesebb szobaszámű', vagy alacsonyabb
komfoľtfok ozatú' lakásra cserélte,

b) 5 éven belül <lnkormányzati lakáson fennálló bérleti jogviszonyával visszaélt és ezt jogeľős
b író s ági ítéIet me gźtl lap ította,

c) 10 éven belül az ÖnkormányzattőIvásáľolt |akásáteladta,
d) önkormányzatibérlakását az onkoľmányzattő| 3 éven belül vásárolta meg.

aki, vagy a vele együtt kĺiltöző önkormányzati |akás bérlője, bérlótársa, vagy azt jogcím nélkül
hasznáIja.

A pálvázó tudomásul veszi és a ielentkezési lap - |'. számrĺ melléklet - aláíľásával elfogadia.
hosy:

az ajźn|attevó az ajád'attéte|i hatĺáľidő |ejarĺźĺig módosíthatja vagy visszavonhatja ajén|atát, az
ajánlattéte|i hatríľidő |ejártfikĺjvetően azoĺlban a benyújtott ajánlatnem módosítható,

az aján|aÍtételi kötötts ég az ajźn|attételi hataľi do lejártanak napj ával kezdődik,

a veľsenyeztetési eljĺíľás visszavonása esetén, amerĺryiben a dokumentácíőt az ajtn|attevő ęllenéľték
fejében kapta meg' a Kiíró köteles az ellenértéket visszafizetni,ha az ajźnLattevo a dokumentációt
visszaadja,

a dokumentáció ellenértékét a Kiíró a c.) pontban meghatározott eseten kívül semmilyen más
esetben nem fizeti vissza,

a Kiíľó a befizetett aján|ati biztosítékot a kiírás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének
megállapítása esetén, illetve _ az ajźn7atok elbíľálását kĺivetően _ a nem nyeľtes ď1źnlattevők részéľe
a kĺjzléstől szźlĺnított 15 munkanapon belül visszaťlzeti,

aKiírő az ajánlatibiztosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszaťĺzętésihatárídőt elmulaszda,

a Kiíró nem fizeti vissza a nyeľtes źĺ|ta|befizetet. aján|ati biztosítékot, ha a szerzőđés megkötésére
a nyeľtesnek felróható vagy éĺdekköľében felmeľtilt okból hiúsul meg.

V. Megpálvázható lakások száma:

- a pályázók, nyújthatnak be

pályázatot.

a

o

a

a

ilI.

IV.

a.)

b.)

c.)

d.)

e.)

f.)

s.)
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1. apályánatot a felhívásban megjelölttőleltérő módon (elektronikus úton) kézbesítették,



2. az ajéű.iattevo az ajźnlattéte|i hataĺidőn túl nffitotta be ajźnlatát, vagy az aján|at az ajáĺllattételi
hataľidőn tul éľkezik be'

3. azt o|yan ajánlattevő nyújtotta be, aki az onkormźnyzatta| szembeni koľábbi fizetési kotelezettségét
(helyi adó, bérleti díj, stb) nem teljesítette,

4. apáIyźnatot nem a Kiíľó álta| jővźhagyott tartalmú nyomtatvanynak megfelelő formában és adatokkal
nyújtotta be,

5. az ajźnlattevőnek a pátLyźľ;ati dokumentációbaĺl szereplő iratokat, igazolásokat nem, vagy nem az
előírásnak megfelelően csatolta, ideértve, haazaján|attevő nem csatolta arľő|szőIő nyilatkozatát,hogy
nincs köztartozása, (adó, vám, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az áilamház,taftás más
alrendszereível szemben fennálló fizetési kötelezettsége),

6. az ajźnlat nem felel meg a páIyázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy az

aj źnlattev ő nem tett a pá|y ázati dokumentáci ób an fo gl altaknak me gfelel ő aj źnlatot,

7. az ajźn|atevő valótlan adatot közĺilt,

8. az aján|attevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a rendelkezésére álló hataľidőn belül nem vagy

nem teljes kĺĺníen tett eleget,

9. haapáIyázőkaz I. pontban meghatározott feltételeknek nem felelnek meg,

1'0. ha a pá.Jyánők legkésőbb a hiánypótlási felhívásban meghatározott határĺdőĺg nem csatolják a

jelentkezési lap mellé a szůikséges igazolásokat, melyek a kĺjvetkęzők:

a) apttLyázati feltételek megismeréséľől szóló nyi|atkozat (jelentkezési lap l ' számú melléklet),
b) a megpáIyázott lakás helyreállítási kotelezettségére tett nyilatkozat (jelentkezési lap 2. számú

melléklet),
c) é|ettársi kapcsolatľa vonatkozó nyilatkozat (elentkezési lap 3. szómú meĺléklet),
d) a pá|yáző, illetve a vele egyutt költöző közęli hozzźúartozők beköltĺlzhető lakóingatlan

tulajdonjogáról, vagy haszonélvezeti jogárőI szó|ő nyilatkozat (jelentkezési lap 4-5. számú
melléklet),

e) apá|yázó külĺjn nyiIatkozata (jelentkezési lap 6. számú melléklet)

fl páIyaző és egyĹitt kĺjltöző családtagok személyi okmányainak (személyi igazoLválny, lakcímkártya)
másolata

g) páiyáző lakhelye szerint illetékes önkormányzattóI helyi adótaftozásrő| sző|ő igazolás eredeti
példánya'

h) apáIyazó és a vele egyiitt költöző közeli hozztiartozójának apáLyazatbenyújtását mege|ózó 3 havi
nettó jövedelméľe vonatkoző igazo|ás eredeti póldánya,

i) apá|yazó és a vele együttlakó/egytittko|toző személyek kĺizĺjtti rokoni kapcsolat igazo|ásáĺaszolgáló
okiľatokat (születési anyakonyvi kivonat, házassrigi anyakônyvi kivonat) másolatban,

7) jövedelem' vagy nyugdíjról szó|ő igazolás eľedeti példánya,
k) igazo|ás arľól, hogy a páIyáző csaIádja (gyeľmeke és családja, unokája és családja) Józsefuárosban

é1 életvitelszerueĺ (rokoni knpcsolat igazolására szolgáló okiratok másolata, lakcímknrtya vag)/ a
Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala által kiadott igazolás másolata),

I amennyiben a pá|ytző megváltozott munkaképességű, a megváltozott munkaképesség (testi
fogyatékosság,vagy maĺadandó szellemi, illetve egészségkárosodás) igazolása(szakoľvosi igazolás
eľeđeti példánya).
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11. ha apáIyazők a jelentkezési lapot, Yagy aĺyLlatkozatokat nem íľják alá, illetve szĹikség esetén
(siket, vak, stb.) azźradékot a tanúk nem íľják alá.

12. haaz egyĹittkĺlltözők szźĺma a hatályos rendeletben meghatfuozottak szeľint a lakásĺgény mértékét,
illetve a lakás befogadóképességét meghaladná

13. ha apá|yźnatotapá|yazati felhívásban meghatározott,pá|yázati hatáľidő lejárta után nyújtotta be.
|4. ha a pá|yézatot olyan páIyaző nyújtotta be, aki az önkoľményzatĺa| szemben fennálló fizętési

kötelezettségét nem teljesítette (helyi adó, bérleti díj stb,),
15. ha apáIyazőlpá|yźzőval egyĹitt költĺĺzők ktilĺjn-ktilön nyujtjĺák bepáIyazatukat.

VII. A Kiíľrí éľvénytelenné nvilvánítia a veľsenveztetési eliárást. ha

a.) az tjsszeférhetetlenségi szabéiyokatmegséľtették,vdEY
b.) valamelyik ajźnlattevő az eIjarás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő
cselekméný követett el.

A versenyeztetési eljáľás során összeféľhetetlenséget kell megállapitaru, ha a veľsenyeztetési eljĺĺľás
bonyolításaban vagy az ajźnlatok elbíľálásában olyan személy, szervezet vagy annak képviselője veszrészt,
aki maga is ajanlattevő, vagy
a.) annak közeli hozzźúaĺtozója (Ptk.: 8:1. $ (1) bek. 1. pont
b.) annak munkaviszony, illetve köztisztviselői jogviszony alapjĺán felettese vagy alkalmazottja,
c.) más szeruődéses jogviszony keľetében foglalkoztatőjavagy foglalkoztatottja,

VIII. A Kiíľĺí eľedménvtelenné nyĺlvánítia a veľsenyeztetési eliárást. ha

a') nem nyújtottak be érvényes pá|yázatot,
b.) a benyújtott páIyźnatok egyike sem felelt meg a pźiyazati kiírásban foglalt feltételeknek,
c.) a Kiíró eľedménytelennek nyilvĺánítja.

Az eľedménytelen eljáľás esetén a Kiíľó dtint a továbbĺ vagyonůĺgyletĺ eljáľásľól.
A Kiíľó jogosult az eljárást, annak báľmely szakaszálban indokolás nélkiil vĺsszavonni, és eľről
hiľdetményt kifůiggeszteni.

A pályázat kiírásának ĺdőpontia.. 2016. októbeľ 3.

A lakások megtekintése: Apá|yazók a lakásokat a mellékelt tá.ň.lránatban meghatiíľozott
időpontokban tekinthetik meg.

Benyúitásának helye: Józsefuĺíľosi Gazdálkodási Központ Zrt, Lakásgazdálkodási
Irođájan
(Budapest VIII., Or u. 8., Tel: 314-10-98, 313-84-28)

A pálv ázat zárt b orítékban,
személyesen nyúitható be: hétfőn: 13.30-tő1 18.00 óľáig;

szeľdĺĺn: 08.00-tő1 t2.00 óráig és 13.00-tó1 16.30 őráig;
pénteken: 08.00-től 11.30 őtáig.

Benvúitásának határideie: 2016. november 2. (szeľda) 16.00 ĺóľa

A pálvázat bontásának ideie: 2016.novembeľ 3. (csiĺtiiľtiik) 13:00 óľa

A pályázat bontásának helye: Józsefuiíľosi GazđáIkođási Közpoft Zrt, Lakáĺsgazdá|kodási
Iroda (Budapest VIIL, Or u. 8.) 
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A páiyázxti anyag (płźlyózati fekételeket taľtalmązó tájékaztató, jelentkezési ĺap és mellékletei) a
Józsefváľosi Gazdálkodási Kiĺzpont Zrt. ÍIánipénztárá'ř,an (Budapest VIil., or u. 8., Házipénztáľ
nyitvatartási rendje: hétftín: ]3.30-tőĺ ]7,00 órĺźig; szerdćln: a8,00-től 12'00 óráig és ]3.00-tól ]5.30 óraig,
pénteken: 08'00-től 11.30 óráig) vásárolhatő-meg, és Józsefváľosi Gazdálkodási Kiĺzpont Zrt.
Lakásgazdálkodási Iľodáján (Budapest VIII., or tł' 8', az üg,,felfugadĺźs rendje: hétJőn: ]3.30-től ]8'00
óráig; szerdón: 08.00-től ]2,00 óróig és 13.00-tól 16.30 óráig; pénteken: 08.00-tőI 1l.30 órĺźig) vehető ät.

A ielentkezési lan és dokumentácĺĺi áľa: 1.000,.Ft + ÁFA/db

(A pályárui annyĺ jelentkezési lapot és dokumentácĺót kłiteles megvásáľolni, ahány lakásľa pń|yázni
kíván. Egy pályázĺí maxĺmum 3 lakásľapáiyőrubat.)

FIGYELEM! Szükség esetén a bonvolító a pálvázatok foľmai ellenőľzését ktivető 8 napon belĺĺI
hiánvpőt|iási fe|hívást fieazolás, illetve lemaradt aldírúsok pótlúsal adki. Abiánvpőtliás te|iesítése nem
eredménvezheti a pálvázat mĺidosítását!

IX. A pálvázatok értékelésének szempontiaĺ. ĺlletve az e|bíľálásnál alkalnrazott pontrendszeľ:

ę
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X. A pálvázatok felbontása és értékeléssi

1.) Az ajźnlatok felbontását és értéke|ését jegyzőkönyv felvételével a Lebonyo|ítő végzi.

2.) Az ajártatokat tartalmazó zárt borítékokat a Lebonyotító a pźiyázati dokumentácíóban megjelölt
időpontban bontja fe|. Az ajánlatok felbontásanál a Lebonyolítón kívĹil megbízott jogi képviselőjének
is jelen kell lennie, továbbá jelen lehetnek az aján|attevők' valamint az általuk írásban meghatalmazott
személyek.

3.) Nem tiltható meg, hogy a pályázati ajánlatok felbontásakor ismertessék:

a.) apályázó nevét,

b.) a lakóhe|yét.

4.) A pálryźnati ajánlatok felbontásaról és ismeľtetéséről jegyzőkĺinyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet _
amennyiben a bontáson az ajźn|aĹtevok jelen vannak _ az aján|attevők köziil felkéľt személyek
hitelesítik.

5.) A LebonyoIítő a pźiyźz;atí dokumentációban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult
megvizsgálni az ajánlattevők alkalmasságát a szerzódés teljesítésére, és ennek soľĺĺn a csatolt
dokumentumok eredetiségét is ellenőľizheti.

6.) Apá|yźnati ajanlatok e|birá|tsa során a Kiíró írásban felvilágosítást kérhet apáIyázati ajtn|attevőto| az
ajénlatban foglaltak pontosítása éľdekében. A Kiíró a felvilágosítás kéľéséről és annak tarta|mérő|
haladéktalanul írásban értesíti a többi pa|yźnati ajánlattevőt is.

7.) A Kiíró a pályázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok a|apján á||apítja meg a
páiyázat eredményét és ľangsorolja a pá|yázati ajánlatokat. A páiyázat nyeľtese az, aki a pályázati
dokumentációban rogzített feltételek teljesítése mellett a meghatáľozott éttékelési szempontok alapján
a legjobb ajánlatot tette.

A páůy ázat elbírálásával kap csolatban j o gorvoslatnak helye nincs !

XI. A pálvázat eľedménvhĺrdetésének időpontia:

Apáiyázat eľedményét legkésőbb 2017. febľuár 1. (szeľda) napjáĺg ki kell hiľdetni.
Az e|bírá|źlsi határidőt a lebonyolító egy alkalommal meghosszabbíthatja. Az,(lj elbírálási hatrĺľidőľől, illetve
annak fiiggvényébęn az ajźnlati kötöttség ídótaftamźnak meghosszabbitźsáĺól a Józsefuárosi Gazdálkodási
Kcizpont Zrt. k<jteles apáiyázatkiírásátva| azonos módon, hiľdetménybentáĄékoztatniapáIyázőkat.

A páLyázat eľedményét a Jĺizsefváľosĺ Gazdálkodási Kłizpont Zrt. és a Polgáľmesteľi Hivatal
hiľdetőtáb|áján, valamint Jőzsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. és az onkormányzat inteľnetes
honlapján köteles a bonyolító lega|átbb 10 munkanapľa kifiiggeszteni.

XII. A pálvázat nveľtese:

A legtłibb pontot e|érő pá'Jyáző.
A Kiíľó határozatálban megnevezi apáIyazat nyeľtese mellett azt a sonęndben k<jvetkező pá|yázőt is, akivel
a nyertes visszalépése' vagy kiesése esetén megktĺti a, bérleti szerződést. A Bonyolító az azonos pontszámmal
rendelkező páIyazókköziil anyeľtest és amásodík helyre sorolt páiyá,zőtsorsolás tĺtjánvá'|asztjaki.A sorsolás
nyilvĺĺnos, aztkozjegyző jelenlétében, apá|yźzati eljríľás lebonyolítój a á|ta| tjsszehívott, legalább háromtagú
sorsolási bizottság fol1.tatja le, amelyről szóló, kilzjegyzoí okiratba foglalt jegyzőkonyvet az eredmény
megállapításaľa vonatkoző előteqesńéshez mellékelni kell. A sorsoláson bfukirészt vehet.
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Ä sorsolás meg.tartásánakidíjpontiát _ amennvíben sziikséees _Bonvolítő a pálváĘa't meghirdetéséve|
azonos módon. hiľdetménv útián ktizlĺ!

A sorsolás helye:
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.La,kásgazdáikodźlsi lroda (Budapest VIII', Őr u. 8.).

Amennyiben a bérlőként kiválasztott személy _ ideérne a sorrendben kovetkező pĺźlyázót ls - a bérbeadóval
valótlan adatot kozo|t, a bérleti szętzőďés megkĺitésére vonatkozó jogosultságát elveszíti.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fenntartja a jogát aľra, hogy:
az azonos pontszámot elért pőiyánők közül a nyeľtes, és a második helyre soľolt páiyázőt sorsolás
útján válassza ki,
anyeľtes páIyaző visszalépése esetén, a soron következő pá|yazővaIkössön bérleti szerzóđést,
a páiy ázati elj árást eľedménytelennek nyilvánítsa,
a pőiy ánati felhívást visszavonj a.

XIII. A pályázaton elnveľt lalcĺsok béľbeadása:

1 év hatĺáĺozott idóte szóló bérleti szerzodéssel, a lakás komfortfokozatźnak megfelelő, csĺĺkkentő és növelő
tényezok nélküli lakbér kétszeresének megfelelő ővadékfizetési kĺltelezettséggel történik. A nyeľtes pá|yaző
köteles a Jőzsefváľosi GazdáIkodási Központ Zrt" Ingat|anszolgáltatási Irodájával külön megállapodásban
rogzítettfelújítási munkálatokat legkésőbb a bérleti szerzodés lejáľtanak napjaigelvégezni. Ameruryiben bérlő
a megállapodásban rogzített munkálatokat a bér|eti szerződés időtartama alatt nem tudja elvégezni, egy
alkalommal - a bérleti szerződés megszűnésének napjźlig beadott írásbeli kéľelemben - kérheti a bérleti
szerzóđés i éwel történő meghosszabbítźLsźi, melyről a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dĺint.

A bérleti szeruĺĺdés -_ha abér|ő az abban és a megállapođásban vá||a|t feltételeket hatĺáľidőben teljesítette - a
bérlő kérelmére meghosszabbítható legfeljebb összesen _ a mĺĺľ eltelt bérleti időszakot beszĺĺmítva - 5 évre
szőIő an, előbérleti j o g bizto sí tásáv a|.

XIV. A nyeľtes pálvázó a bérletĺ szerződés megktitéséĺe kiiteles béľbeadónak az alább felsoľolt iratok
eredeti példánvát bemutatni:

a) személyi igazolványát és lakcímkártyáját,
b) a pá'Iyázők és a vele együtt lakó/egyĺitt költöző személyek köz<itti rokoni kapcsolat ígazolására

szo|gáió okiratokat (EREDETI születési anyakonyvi kivonat, 30 napnál nem régebbi házassógi
anyakônyvi kivonat)

c) élettaľsi kapcsolat esetén pźiyäző köteles az é|ettáĺsi kapcsolatot kozjegyzői okiratba foglaltatni.

Amennyiben a n}ĺeľtes pályázó a fenti (a-c pontig) okiľatokat a bérleti szerződés megkötéséig nem mutatia
be. elvesai jogosultságát a béľleti szerződés megkötésére. és azt bérbeadó a sonendben kcjvetkező pályázóval
koti meg!

Budapest, ......

Farkas Ors sk.
v agy ongazd álko d ási igazgató
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A lakbéľ méľtékét

1,.

Cím

Dugonics utca.J'4. A éptilet
f. emeletf9.

f.

Lakás
alapterü

lete
(mt)

évente felii|v

Kóris utca l 1. A épiilet
fcildszint 3.

Szoba
alapter
ülete
(mt)

Baĺoss utca 126. A épiilet
fdldszint 3.

I

35,10

Szobaszám és
komfoľt.
fokozat

Á+.

Megpá|vázhat lal ĺsok adataĺ

Magdolna utca 51. A épiilet
foldszint 7.

f6,25

39,20

Egyĺitt
kiiIttizók
száma

(minimum-
maximum

fó)

5.

L,5 szoba
komfortos

lovassy LÁsz|ó utca 6. A
éptilet fcildszint 5/B.

f2,00

30,40

1 szoba
komfortos

Aktuális
béľleti díj
(bľuttrÓ)*

min. 1-
max.4 fó

20,80

42,53

\š

1 szoba
komfortos

min. L -
max.3 fü

26,70

9.709.-Ft

Fel jítási feladatok

40,78

L,5 szoba
komfortos

min. 1-
max.3 fĺĺ

f5,'7f

9.759.- Ft

A mellékletben
felsorolt munkálatok

Becsĺilt
helyľeállítási

ktiItség
łisszesen
(bľuttÓ)

1 szoba
komfortos

min. 1-
max.4 fü

12.109.- Rr

A mellékletben
felsorolt munkálatok

1. sz. melléklet

min. 1-
max.3 fó

11.764,- Ft

A mellékletben
felsorolt munkálatok

4.038.600.- Ft

18.048,- Fr

3.098.800.- Ft

]016. 10.11. és 2016. 10.18. (kedd)'
valamint

201'6. 1'0,13. és 2016.10.20.
(csiitĺirtok)
9:00 - 9:15

Megtekĺntés
idópontja

A mellékletben
felsorolt munkálatok

3.644.900.- Fr

A mellékletben
fęlsorolt munkálatok

1016. 10.11. és f0L6. 10.18. (kedd),
valamint

201'6. 10.13. és 2016.10,20.
(csĺit rttik)
9:30 - 9:45

!016. 10.11' és 2016. 10.18. (kedd)'
valamint

201,6' 1'0'13. és 201'6'1'0,20,
(cstit rtcik)

10:00 - 10:15

3.987.800.-Ft

10i6. 10.11. és2016' 10.18. (kedd)'
valamint

201'6, 10.Í3. és 20I6.r0.f0.
(csiitcirtĺik)

10:30 - 10:45

3.759.200.- Fr

1016. 10.11. és 201'6. 10.1.8. (kedd)'
valamint

20L6. I0,I3. és f01'6.10.2o.
(csiitÖrtÖk)

11:00 - 11:15
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Budapest.V!||..kertilet Dugonics utca 14. A épület'll. 29; 35;1.m2 egy+fél szoba komfortos |akás fe|újítási

Iakás fe|újítás munkaneme.nként
részIetezve

vako|at |everés, vakoIatjavítás, sim ítás,
régi festés e|távo|ítás g|ette|és

mennvezet és oIda|fa |festés

me|eg padló csere

rkoIat iavítása

bejárati ajtó csere, ab|ak, be|térĺ ajtó,
javítás, passzítás, szere|vények pótlása,

ab|aküves pót|ás, mázolás

gázfíjtő készü |é kek be[izeme lés javítása,
2db kéményes gázkonvektor

WC, zuhanyozó, mosdó, mosogató,
tűzhe|y, boj|er javítása, i||etve cseréje

fe|újítás, sza bványosítás, vi||anyóra
szere|és EIm ű üevintézésse|.
vezeték felújítás, hálózat és
gázkészü|ékek üzembe he|yezése
gázszoIgá|tatás heIyreá||ítása pŐcÁz

szen nyvízvezeték fe| ü |vizsgá |at, javítás

vezeték fe| új ítás, vízórasze re|és,

h ite Iesítés V ízmű üevĺntézéssel

fe|Ü|vizsgá|at, szabványosÍtás rő rÉĺÜsz
szakvéleménv a|api

c-{
;t--

,{

/ĺ?-



.- l

Budapeśt.Vt!|. kerůilet Kőris u.''.!1' A'épĹi|et fti|dsżint.3. 39,fa mf egy szobás, komfortos |akás fe|újítási
' ., .. .'.

ssz. érintett helvisés érintett szerkezet
lakás fetújítás munkanemenként

részletezve becsü|t kii|tség (Ft)

7 osszes fal
o|dalfa| és mennyezet vako|at javítása,

festés 480 000

2 szoba burkolat |aminált parketta burkolat készítése 140 000

3 konyha burkolat
meg|évő kőburkoIat javítása,

csem peburkoIat pót|ása 110 000

4 fürdőszoba burkolat aljzat és csempeburko|at csere 220 000

5 osszes nyí|ászáró szerkezet
ajtók, ab|akok javítása, passzítása, vasa|atok
pótlása' mázo|ása 220 000

6 összes berendezési tárRV
Wc+ta rtá ly, mosdó+csa ptelep,
mosogató+csapte leo csere 140 000

7 osszes berendezési társv

vi||anybojIer, zuhanytá|ca+csapteIep,
gáztűzheIy pót|ása, gázkońvektor javítása,
sz[iksés szerint cseréie beüzeme|ésseI 300 000

8 osszes villanv
e|el<tromos hálózat fe|újítása, szabványos
mérőhe|y kialakítása, ELMŰ ügyintézésseI 280 000

9 osszes gaz

fogyasztó gázvezetékek átvizsgá |ása,
javítá sa, gá zszo |gá |tatás h e |yreá | |ítása F őgáz
Í.isvĺntézéssel 350 000

10 osszes szennyvrz es vrz

szennyvíz és vízvezetékek átvĺzsgá|ása,
iavítása 200 000

C-;;.ź'..-
l/
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Budápest.V|||, keriilětlB.a1osstl'tcä 125'::A.épĹilet f.ildsżińt 3. 80,40.m2égy.szopa.komfortos |a!ĺás fe|újítási

ssz.
éľintett
he|Yisés ěrintett szérkezet

|äkás fe!újÍtás] ľt q nkanemeńként
részletezve becsü|t kiiltsée (Ft)

1 osszes fal vakoIatjavítás 100 000

2 osszes fal
régi festés e|távo|ítás g|ette|és

mennyezet és o|da|falfestés 300 000

3 szoba padló me|eg pad|ó csere 150 000

4 osszes oldalfal hidegburkolat javítása 2L0 000

5 osszes pad|ó hidegbu rkolat javítása 180 000

6 osszes nvílászárók

bejárati ajtó csere, ab|ak, be|téri ajtó,
javítás, passzítás, szere|vények pót|ása,

ab|akĹiveg pótlás, mázo|ás 270 000

7 osszes fűtés
gázfűtő készÜ |éke k beÜzeme|és javítása,

cseréĺe r.50 000

8 osszes
berendezési tárgyak

és szere|vénvei
WC, zuhanyozó, mosdó, mosogató,
tűzhe|y, bojler javítása, i||etve cseréje 320 000

9 osszes eIektromos há|ózat
fe|újítás, szabványosítás, vi||anyóra
szerelés EImű üevintézésse|. 420 000

L0 osszes sázvezeték

szabványos mérőhe|y kia|akítás vezeték
fe|újítás, há|ózat és gázkészĹi|ékek

üzembe he|yezése (nincs gázóra
feIszerelve) gázszoIgá|tatás he|yreá||ítása
rocĺz ügyintézéssel 350 000

L7 osszes szennvvízvezeték fe| Ü |vizsgá |at, javítás 120 000

L2 osszes vízvezeték
vezeték fe| új ítás, vízóraszere|és,
h ite Iesítés V ízmii ügyintézésseI 140 000

13 összes kéménv
fe|ü|vizsgá lat, javítás FoKETUsZ
szakvé|eménnveI 160 000

/
rĺi; ,ł" r7,/

t/
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Budapést V|t!, keriĺlet ľvlagdolna utca 51. n 'éptilet fĺildszint z. 42-53 m?egy és,fé| śzoba'komfortos |akás
'felúi ítási kö|tséebecslés mu nkanemenként rész|etezve

ssz. érintett he|visée érintétt szerkeżet .

Iakás fe|újitás munkaneménként
] részletezve, '..', : becsii|t kii|tség (Ft)

L osszes fal vakoIatiavítás 160 000

2 osszes fal
régi festés e|távo|ítás g|ettelés
mennyezet és o|dalfa|festés 400 000

3 szobák pad|ó
régi pad|ó bontás, a|jzat javítás
padlókiegyen|ítés me|eg pad|ó csere 280 000

4
konyha,

fĺ.irdőszoba oldalfal hidegburkrrIat javítása 220 000

5

konyha,
fürdőszoba pad|ó h idegbu rkoIat jaVítása 170 000

6 osszes nyí|ászárók

ab|ak, ajtó, javítás, passzítás,
szerelvények pót|ása, ab|aküveg pót|ás,

mázo|ás 200 000

7 összes fűtés

fogyasztó i há|ózat fe I rijítá sa

beÜzeme|és e gázfíitő készülékek
beüzeme|és javítása, cseréje,
gázszo lgá |tatás heIyreá | |ítása roe Áz
Ügvintézésse|. 150 000

I osszes

berendezési
tárgyak és

szere|vénvei
WC, fürdőkád, mosdó, mosogató,
tűzhe|y, bojIer javítása, i||etve cseréje 320 000

9 osszes
elektromos

há|ózat

fe|újítás, szabványosítás, vi||anyóra
szerelés tervezés, engedé|yeztetés, EImű
ügyintézésse|. 420 000

L0 osszes eázvezeték

vezeték felújítás, há|ózat és
gázkészü|ékek üzembe he|yezése (piros
jogizár van a gázórán) tervezés,
e ngedé|yeztetés, gázszo|gá |tatás
he|yreá l|ítás a roe az ügvĺntézésseI 480 000

L1, összes szen nvvízvezeték felü|vizsgá |at, javítás 150 000

L2 osszes vízvezeték
vezeté k fe| új ítás, vízóraszere|és,
tervezés, hiteIesítés, Yízmű ügyintézésseI 190 000

/
- .'I-(-.3",'

l/
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Budapest Vl!!. kerĺitet Lovassy Lász|ó utca 5. A épület földszint 5lB 40.78 m2 egy szoba komfortos lakás
felúi ítási költségbecslés munka nemenként részletezve

ssz;
] 
éŕ!nt€tt

'he|ýiséÉ

lakás fe|újítás munkanemenként
részIetezve becsült kii|tsée (Ft}

L osszes fal

va ko|at |everés oIda|faI vegykeze|és,
mennyezet és o|dalfaI vako|at javítás,
simítás 250 000

2 összes fal
régi festés e|távo|ítás glette|és
mennvezet és o|dalfaI festés 400 000

3 szoba pad|ó parketta felújítása 180 000

4 osszes oldalfal hidesburkoIat ĺavítása 130 000

5 osszes pad|ó hidesburkoIat iavítása 150 000

6 osszes nyílászárók

bejárati ajtó csere, ab|akok, be|tériajtók,
iavítás, passzítás, szere|vények pót|ása,
abIaki'iveg pót|ás, mázo|ássaI 280 000

7 osszes fűtés
gázf (Ítő készÜ |ékek beüzeme|és javítása,

cseréje 150 000

8 osszes
berendezési tárgyak

és szere|vénveĺ
WC, zuhanyozó, mosdó, mosogató,
tűzhe|y, bojler javítása, ĺ||etve cseréje 310 000

9 osszes elektromos hálózat
fe|újítás, szabványosítás, vi||anyóra
szere|és EIm íí üsvintézésse|. 410 000

L0 osszes gázvezeték

vezeték fe|újítás, há|ózat és
gázkészülékek üzembe he|yezése (nĺncs
gázőra fe Iszere|ve) gázszo|gá |tatás
he|vreá || ítás a roe ĺz üsvi ntézésseI 340 000

LL osszes szennVvízvezeték fe| ü |vizsgá |at, javítás 1_20 000

T2 osszes vízvezeték
vezeték fe| újítás, vízóraszere|és,
hiteIesítés Y ízmű ÜgyintézésseI 240 000

uí,-

6
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Józsefuárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt:
I-akásgazdálkodási Iroda
1082 Budapest, Or utca 8.

2. szómú melléklet
LNR-NYi2O16.

Áľ: ]..000,- Ft + ÁFA
P áiy ánati j e|entkezési lap

1. Apá|yázat benyújtásakor 55. életévĺiket bettiltött, lakással nem rendelkezokrészére.

2. Kiíró a pá|yázatra kiíľt lakást felújítási kötelezettséggel, 1 év határozott időre, költségelvű béľleti díj előírása mellett, a
lakás komforÍ'fokoz'aÍ'ának megfelelĺĺ, csökkentŕĺ és növęlĺĺ tényezĺrk nélktili lakhéľ kétszęręsénęk megfelelĺí óvaĺĺékfizę-
tési kötelezettséggel adja béľbe.

A megpálvázott lalŁás címe:

BudapestVIII. kerület ......

A páiyáző szemé|yi adatai:

Szĺiletési adatai:

A.páiyázó áita| tény|egesen lakott lakás címe:

fielenleg lakott lakás)

Itt tartőzko dás ának kęzdó id őpontj a:

hajadon, nőtlen ! há:zrsT elváft ! örvegy !
közjegy zői okirattal igazo|t élettárs

anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzet

tandó jelleggel bejelentett lakásának pontos címe: nLLn
(lakóhely)

Ideiglenes jelleggel bejelentett lakásának pontos
címe:
(tartózkodási hely)

T
t élettáľs !

ő választ x-szel kell ielezni!

ir.szttm... '...'.telepĺilés

szźlm........'emelet......

!!!!
lr.szaln... telepĹilés

szźtm... ...'..emelet......ajtó

!ntt

C-ź:r
Ą+

Pá|yánő a|áírása



1. Apá.lyánő által megajánlott bérleti díj (mĺn 1 hó-max. 12 hó):
A megfelelő vóIaszt x-szel kell jelöIni!)

1 -3 hónap

3-6 hónap

6 hónapnál több

Igen

n
!
!

2. A'páůyáző havĺ nettó jiivedelme:

65.000,-Ft - 80.000,-Fr

80.001,-Ft - 100.000,-Fr

100.001.-Ft felett

Igen

!
!
!

A meęfelelő vóląszt x-szel kell

3. Egyéb

A mesfelelő választ x-szeĺ keĺl ielalni!

a) Pá|yźnő egyedül költözik:

b) A pá|yaző családja (gyermeke és családja, unokája és csďádja) Józsefvaľosban é1

élewitelszerĺĺen.

c) A páIyaző męgvéitozott munkaképességii (testi fogyatékossággal, vagy maĺadandó
szellemi, illetve egészségkaľosodással él).

Igen Nem

T!
NT
trT

4. A páiyánő pá|yázati ľészvétellel kapcsolatos nyilatkozata:

a) saját magam, illefue a velem egytitt költöző hozzátutozóm bekc'ltözhętő lakóingatlan tulajdonjogával vagy
haszonélvezeti jogával rende|kezünk,

b) saját magam, illetve a velem együtt költöző hozzźltartozóm lakóingatlan tulajdonjogával vagy haszonélveze-
ti jogával rendelkęzünk, dę annak használatában akadá|yoztalva vagyunk,

c) önkormányzati lakás béľlője' béľlőtáľsavagyok

d) tinkormányzati bérleményem után bérleti vagy hasmá|ati díj' illetve kiilönszolgáltatási díj taÍtozasom van

e) 5 éven belül térítés ellenében szüntettem meg önkoľmányzati|akásraszóló bérletijogviszonyomat

Đ 5 éven belüljogellenesen önkormányzati bérlakásomat äÍruháztam

c) l0 éven belül az önkoľmányzattól vásáľolt ingatlanomat éľtékesítettem

Nem

T

!
!
!
!
!
T

Igen

!
!
T
!
!
!
!

vólaszt x-szel kell j elolni ! )

Pá|yázó a|áírása

*flr^



5. A pályázaton e|nyeľt lakásba a pá|yázóva| egyiitt ktilttizó továbbĺ személyek:

A pályázóva| egytitt kĺiltĺlzik:
(név, sziiletési hely, sztiletési év, hÓ, nap)

1)név:

sz.hely:

év.'

Z)név:.

sz.hely:

év:

hÓl

3)lrév:

sz.hely:

év:

hÓ:

4)név:

sz.hely:

év:

Apá|yázőva| milyen jogcímen lakik egyiitt?
(hazastáľsą gyermeke, sziilóje, unokáją nagy-

szĺilÓje, k<izokirattal igazolt élettarsa)
A fentiek kciziil a megfeleló jogcímet be kell

íĺni!
A rokoni kapcsolatot és a bejelentkezést iga-

zolÓ iratok másolatát mellékelni kell!

hÓ:

nap:

5)név:

sz.hely:

év:

jogcím:

hő:

nap:

6)név:

sz'heĺy:

év:

jogcím:

hÓ:

nap:

7)név:

sz.hely:

év:

jogcím:

hÓ

nap:

\
c_9

jogcím:

hÓ:

Az egyiittk lt<izó6 jelenlegi lakÓhelye:

nap:

Bejelentett 1akőhelye:

jogcím:

nap

Bejetentett lakÓhelye:

jogcím:

nap:

Bejelentett lakÓhelye:

jogcím:

Az egyiittk lt z<i6 jelenlegi lakőhelyének
bejelentkezésének kelte:

BejeIentett lakÓhelye:

Bejelentkezésének idopontj a:

év:
hő:
nap:

Bejelentett lakőhelye:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓl
nap:

Bejelentett lakőhelye:

Bejelentkezésének id pontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bejelentett lakÓhelye:

Bejelentkezésének idĺipontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentkezésének időpontja:
év:
hÓ:

nap:

Bej elentkezésének idopontja:
év:
hĺi:
nap:

Bej elentkezésének idópontja:
év:
hÓ:

nap:

Páiyázó a|áírása



E pá.ly ánat elbíľálása szempontj ából:

együtt költ<izők: jelenpá|yazat elbírálásénźl a lakásigény mérték szeĺnpontjából egyiittkĺiltözőnek apźiyazőt és
a vele együtt koltözni kívánő élettárson tíI azon szeméiyeket lehet figyelembe venni, akik a bérbeadó hozzájáru-
lása nélkül fogadhatók be a lakásba, ezen személyek:

a pályáző házastátrsa,
szülőj e (örcĺkbefo gadó, mostoha. és nevelőszülőj e)'
gyermeke (ciľĺikbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek), apá|yazőval jogszerűen együttlakó gyeľmeké-
nek gyermeke

befogadóképesség:
apá|yáző és az együttköltözők szálmaszerint, személyenként legalább 6 mzlakószoba - ide értendő a hall,
az alkov és a hĺźlóftlke is - alapterület kell hogy jusson

A pálvázati kiíľásban szeľep|ő lakások esetébęn"jelen ná|vázatná

Pá|yáző a|áíľása

/oÍ7

Figvelembe vett személvek száma: Iel{'s ĺgcny merteľéneľ Lakás isénv méľtékének fe|ső hatáľa
2 főiz L szoba l.-5 szoba
3fő L szoba f szoba
4fő 1,,5 szoba f,5 szoba
5fő 2 szoba 3 szoba
6fo 2szoba 3.5 szoba
7fő 2.5 szoba 4 szoba
8fő 3 szoba 4.5 szoba
8 fő felett Személyenként fél szobával nagyobb, mint

8 fő esetén
Személyenként fél szobával nagyobb,

mint 8 fő esetén

/l r\ďÜ



I ' sz. melléklet

A' pá|y ázó nyilatkozata

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy apáiyázati feltételeket megismeľtem, azt megéľtettem, jelen jelentke-
zési|apot éfteLmeztem, s ennek tudatában töltöttem ki, a kclzolt adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul
veszem' hogy ha valótlan adatokat kĺjzlök, illetve ha apáIyázati feltételeknek nem felelek meg' vagy ha a szük-
séges igazolásokat nem csatolom a jelentkezési lap benyújtásakoľ, de legkésőbb a hianypótlásban meghatarozott
hatáľidői g, az osszes páIy ánati j elentkezésem érvénytelen.

Az alábbi lakásokľa nyújtottam be pályázatot:

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

- Budapest, VIII. .utca. .,házszőłm ........eme1et.... ,,.ajtő

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

!
T
!

F'ĺgyelem!

Kérjük, hogy a pá|yázők,a címek mtigötti !-o" (1',z,3)soľszámma1jelöljék meg, hogy melyik lakást szeret-

nék első, illetve másod-, illetve harmadsorban elnyerni

Budapest,20..,..(év) ....(hó). ....(nap)

Pá.Jyáző aláírása

telefonszáma (nem kötelező)

Záradékz (A zdradékot vak, íróstudatlan pólyúzó esetén kell kitiilteni!)

.. ügyleti tanúk jelen okirat aláításáva| igazoljuk, hogy
, . ... páIyázó jelen okirat tarta|mát felolvasást követően megéľtette , és aztkézjegyével látta el.

AIźńrás:

Lakcím:

Aláírás:

//
- .!'{/ iť -'7.,-l/ ĺ4

Lakcím:



2' sz. melléklet

PáĺJyáző nyilatkozatĐ a megpályázott lakás

helvreáll ítäsáľ a vonatkozóa n

i;.;,;,,,,oui . '. ....'......... 
..l] 

........"";;;.;",;il,:ľ.j**ľ-;",";...,n",,""'-
dapest VI[., . szélmalatti lakás elnyerése esetén a lakás pályázati

kiírás szerinti rendeltetésszeľű hasznáIatra alkalmas áilapotra hozatal'źi vállďom, annak fedezetétbiztosítani tu-

dom.

Tudomásul veszem, hogy a pźĺ|yźnati lakás először egy évre szólóan, a lakás komfoľtfokozatźnak megfelelő,

csokkentő és növelő tényezók nélktili lakbér kétszeresének megfelelĺí óvadék megfizetése mellett keľül bérbe-

adásľa. Tudomásul veszem továbbá, hogy az 1 év időtaĺam a|aÍt a munkálatokat kĺjteles vagyok elvégezni, s

amennyiben ezen kötelezettségemnek hatáľidőben nem teszek eleget, a lakást elhelyezési és térítési igény nélkül,

ingóságaimtól kiürítve, a befogadott szemólyekkel együtt el kell hagyjam.

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

páiyáző a|áirása

Záradékz (A zdradékot vak, írdstudatlun pdlyáaÍ esetén kell kitöltení!)

ügyleti tanúk jelen okiľat a|źńrásávaligazoljuk, hogy
pźiyázőjelen okiľat tarta|mźlt. felolvasást kĺĺvetően megéľtette, és aztkézjegyéve||źńta eI.

Aláíľás: AIáírás:

Lakcím:

/f
u?,,
' p-2,

Lakcím:



3. sz. melléklet

Nyilatkozat
élettáľsi kapcsolatľól

Alulírott .... (születési név: ....., születési hely:

....:.::.:.::::.:.:::::::: :::..:....................ľ::?łłł7,;";l,k";;; 
szig. szźml: ..... ..'......)

élettĺársa (születési név: . ..:....
..., sziiletési idő: ......anyja neve: . szig. szétm: ..... .........)

......szźnn alatti lakos btintetőjogi felelősségtink tudatában kije-
lentjiik, hogy . óta élettaĺsi kapcsolatban éliink.

Közös gyeľmektink: *van *nincs

1.) neve: ...... sztiletési idő: anyja neve: .

2.) neve: ... ....születési idő: aÍIyja neve: .

3.) neve: ...... sziiletési idő: ffiIyjaneve: .

4.) neve: ..... születési idő: arryjaneve: .

Budapest,20..... (év).. ..(hó). ....(nap)

a|áirźs a|áirás

Zárađékz (A zúľadékot vak, íróstudatlan pdlydzó esetén kell kítiiltení!)

ügyleti tanúk j elen okiľat a|áir ásáv aI igazo|-
juk, hogy .... páIyazőjelen okiĺat tartalmát felolvasást követően megértette, és aztkézjegyé-
vel látta el.

Aláírás: AIáírás:

Lakcim;

CrZ; -.

4ąá.\-/

Lakcím:



4. sz. melléklet

A pá'Jy áuó lakóingatlan tulaj donj ogárő|,
Yagy haszonélv ezeti j ogáľól szóló nyilatkozata

iii,i,,i,,i,ii,iią........'...:.................: .'...-..,.a"ii;;;.;;){:Í;;ž:,?!:":':;:ł",äĺ,ä,ä""ił':.l.',.,'lľ,ägyä
(település neve), Ilĺsz. a|att felvett, természetben .... ...,..... (te-

lepülés neve), ... széma|atttalá|ható ..... .... megnevezésuingat|an,...l...
aÍ aÍIyn * fu l aj dono s al haszonéIv ezőj e vagyok.

Kijelentem tovább, hogy az itt megjelölt ingatlan hasznźt|atában akadályoztaÝavagyok tekintettel aľra, hogy:

Pá|yáző a|áíľása

FIGYELEM! A nyílatkozatot, az irat dthlizdsa mellett akkor is aló kell íľni, ha a páůyátzőnak nincs tulajdo-
na, vagy hasznólatÍ joga!

Zárad'ékz (A zdľaďékotvak, írdstudatlan púlyóuí esetén kell kitöltení!)

ügyleti tanfü jelen okirat a|áitásäva| igazoljuk,
hogy . ... páIyáző jelen okirat tartalmźń felolvasást kö'vetően megértette, és azt kézjegyével
Iźĺtta eI.

Aláíľás:

Lakcím:

A|źłírás:

Lakcím:

,,/
C.?; -r

L\



5. sz' melléklet

Apźłlyázóval együttköltöző hozzátartozőlakőĺngatlan tulajdonjogárő|,vagy ha.
szonélvezetĺ jogáľól szóló

nyilatkozata

,ial.''.''.........'..:....'.'.:......:.....,.i;;;;;;;;;;j;|;:;;;;;;,;ľÍła;ikłj"iä;h;;;
(település neve), hľsz. aLatt felvett, teľmészetben (telep,ülés neve),

szźlm alatt ta|á|hatő megnevezésű ingatlan, ...l... arányű
* tulaj dono s al haszoĺéIv ezőj e vagyok.

Kijelentem tovább, hogy az itt megjelölt ingatlan haszná|atźtban akadályoztatvavagyok tekintettel arra,hogy:

a páIy ázőval egyĹittköItozo aláirása

(FIGYELEM! A nyilatkozatot, az irat dthtűzása mellett akkor is ald kell írní, ha a pá'Jyátzőnaknincs tulajdo-
na' vagy használati joga! A nyilatkozatot minden egłiittköltöző csaldďtag kiilijn köteles kitölteni! )

Záradékz (A zóraďékot vak, írdstudatlan pólydzlí esetén kell kitökeni!)

....... ügyleti tanúk jelen okirat aláirásával igazoljuk,
hogy . pá|yaző jelen okirat taľta|mźú felolvasást követően megéľtette, és azt kézjegyéve|
ltftta eI.

Aláírás:

Lakcím:

Aláírás:

Lakcím:
7/uł-
!"f



6. sz. mellékĺet
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Alulírott páiyáuő tudomásul veszem, hogy:
1.) ha a pźúyźnott lakásra bérleti jogot szeruek, azt a VIII' keriileti Önkoľmányzat abér|eti szerzodés megkötésétől

számítottlO évig nem idegeníti el a ľészemre;
2.) a lakás lakbérét apá|yźzati hirdetmény melléklete tarta|mazza;
3.) az e|nyert lakás használatra alkalmas állapotának megteľemtését, annak felújítását, a közmíĺvel kapcsolatos mun.

kálatokat saját költségemen és hatályos rendelkezések, szabványok szerint vagyok köteles e|végezni,
4.) a lakbér összege minden évben a Képviselő.testtilet döntésében foglalt mértékben emelkedik;
5.) a lakbéren felül köztizemi dijfizetési (villany, gáz, ftÍtés, víz-csatorna stb,) köte|ezettségem van;
6.) apźůyázat elbirźiásźxal kapcsolatbanjogorvoslati lehetőségem nincs;

Nyilatkozom, hogy:
- a VIII. kerületi Önkoľmányzathozkoľábban nyújtottam be lakáspálytaatot**:

IGEN I\'EM*
- Igen vtĺ|asz esetében kell kitölteni:

Apźúyź.zatomat neven,

es

ES

cím alatti lakásra

évben nýjtottam be.

- Apéiyázaton I., il. vary III. helyezést éľtem el:
*meýlelő szöveg alóhúzandó

** Bizottsághoz' az onkormányzat vezetőihez benyújtott úglnevezett méItányossági kérelmek, illetve más önkormányzat-
okhoz benyúj tott lakósigénylés ek nem számítanak pdlyazatnak,

Tudomásul veszem' hogy 2 évigamegielenő |akáspźůyázatokľa éľvényesen nempźiyázhatok, ha:
o az álta|am köz<jlt téný, vagy adat valódistłgát igazo|źtsokkal nem bizonyítom,
o a kéľt igazolásokat a megadott határidőben nem csatolom be,
o apá|yźnatíól az eredményhiľdetés után visszalépek,
. a bérleti szerződést határidőben nem kötöm meg,
o a bérleti szerzódés megkötését követően bérlőként nem teszek eleget apźiyźzatbanvźů|a|t felújítási kötelezettségemnek,
o a béľleti szeľződést felmondom.

Ifijelentem továbbá' hogy:
1') a pźiyázati hiľdetményben szereplő páiyazati feltételeket megismeľtem, azokat magamra nézve kötelezően elfo-

gadom;
2.) amegpá|yázott lakás fenntaľtási költségeit fizetem;

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

Páiyánő aláíľása
Záłradék: (A zdľadékot vak, íľdstudatlan pólytźzlí esetén kell kiti)lteni!)

ügyleti tanúk jelen okirat a|áirásáxa| igazoljuk, hogy
pźiyźzó je|en okiľat tarta|mát felolvasást követően megéľtette, és aztkézjegyéve||źttae|.

A|á";ľźs:

Lakcím:

Aláíľás:

(r;; _res
Lakcím:


