
McIléI<|ct
pĺl'v ĺzĺTI FBLIiÍVÁS

A Budapest Józsefváľosi onkoI.l.rláĺlyzaL, nrint Kiíľó megbizásábóI a .Iózsefvárosi Gazdálkodási Kozpont
Zrt.) mint bonyolító - a Budapesĺ ,Iĺ|zsefvárosi onkornlányzaĺ Városgazdátkodási és Pénzügyi Bizoĺĺság
9ő4/201 6. (IX.26.) szánlú haĺáľozaĺa aĺapjón - az 55. évĺiket bctöltött, Iakással nem ľende|kezők rć,szérc,
a jelen pá|yázati felhívás 1. szánrú mellékletében felsorolt 5 db bérlakás béľbeadására ,,LNR-NY12016.
tÍpusú'' nyÍlt pálvázatot ír ki.

I. A pá|yázaton ľészt vehet:

1. akik a pźiyázat benyújtásakor az 55. évtiket betöltötték,
és

2, ľendszeľes jovedelemmel ľendelkeznek, vagy rendszeres nyugdíj ellátásban részesülnek

Valamint:

1. aki saját maga, illetve a vele együtt kcjltoző hozzátartozója lakóingatlan tulajdonjogáva| vagy
haszonélvezeti jogźnal nem ľendelkezik, vagy haszonélvezetí jogával rendelkezik, de annak
használatában önhibáján l<ívül al<adĺílyoztntva van. Ha a lakóst jövcdclcmszerzo cólokľa
hasznosítják, akkoľ azt beköltözhetőnek kell tekinteni,

2. akinek a lakóhelye szerint illetékes önkormányzatnál nincs helyi adótaľtozása,
3. aki albérlő,csa|áđtag, szívességi lakáshasználó, és
4. aki apá|yázati hiľdetményben küIon jelölt és felsorolt munkálatok elvégzését vállalja.

il.

o Ą lakásokat az onkormányzat 10 évig nem idegeníti el.
o A megpáIyazható lakások felújításra szorulnak, esetenként hiźnyoznak a berenđezési taľgyak. A

pá|yázőnak vá||a|nia kell a lakás felújítását, ľendeltetésszeru á,|Iapotba hozatalát bérbeszámítźsi
igény nélkül.

o A lakás felújításźtra a bérbeadó a birtokbaadás időpontjától szźtmítva 1 évet biztosít és a határidő
|ejártfi követően a felújítás e|végzését el|enőrzi.

o A kozművekľe vonatkoző (víz, gźz, vĹI|any) felújítási munkálatokat nyertes palyáző a hatályos
előírások szerint köteles elvégezní, illetve e|végeztetĺi. Az elektromos háIőzat cseréjét az érvényben
|évő ťuzvéde|mí és érintésvédelmi szabvtny előírásainak megfelelően, az affa feljogosított
szakemberre|végezheti el. A lakáson belüli fogyasztói gźmĺezeték és berendezések felújítása, illetve
cseréje az érvényben lévő GMBSZ (GazMiiszaki Biztonsági SzabáIyzat) előírásainak megfelelően
végeztethető e|.

o A páIyázattal érintett lakások bérleti díja minden évben a Képviselő-testĹilet döntésében foglaltak
szenntvź/rtoz1k. A lakbérÍizetésen túl a bérlő kĺjteles megfizetĺi akoziizemi díjakat (szemétszá|Iitźs,
villany, fiĺtés, víz-csatorna, gélz stb.) is.

o Amennyiben a|akáshoz erkély/loggiaístartozik, úgy azerké|yl|oggiaalapteľületének az5\%o-aután
is kell bérleti đíjatťlzetni.

o Amennyiben apályáző,va|Jy a vele együtt kcjltcjző családtag 3 hónapnál idősebb terhességet ígazo|,
a születendő gyermeket a költözőkszérnźnál figyelembe kell venni.

. 2 éven belül érvényesen újabb pźl|yázatot nem adhat be az az I-III. helyre rangsoľolt pá|yáző, aJc:

. az á|ta|a közölt téný, vagy ađat va|őđísźĺgát az utőbb benyťljtott igazolásokkal nem bizonyítja,
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. a kéľt igazolásokat a megadott határidőben nem csatolja be'

. apá|yźrzattő| az eredményhirdetés után visszalép,
o a bérleti szerződést határidőben nem köti meg'
o a bérleti szerződés megkötését kĺjvetően bérloként nem tesz eleget a pá|yázatban vállalt felú.jílási

kötelezettségének,
. aszęrződését felmondja.

ilI. Nem vehet részt a pálvázaton:

- aki, vagy a vele egyiitt költöző apáIyźnat benyújtására megállapított határidotol számított:

a) 5 éven belül térítés ellenében szüntette me1 az önkormányzati |akásra sző|ő bérleti
jogviszonyát, vagy azt magánforgalomban kevesebb szobaszámíl, vagy alacsonyabb
komfortfok ozat(l l akásra cserélte,

b) 5 éven belül önkormźnyzati lakáson fennálló bérleti jogviszonyával visszaé|t és eztjogerős
bírósági ítélet me gállapíto tta,

c) 10 éven belť/r az onkormányzattőIvásárolt |akását eladta,
d) ĺinkormányzatibérlakását az onkormányzaÍtó| 3 éven beIüI vásáľoIta meg.

aki, vagy a vele együtt költöző onkormányzati lakéts bérlője, bérlőtaľsa, vagy azt jogcím nélkÍil
haszná,|ja.

Iv. A pálvázĺó tudomásul veszi és a ielentkezési lap - 1. számri melléklet. aláíľásáva| elfoeadia'
hogy:

a.) az ajźn|attevő az aján|attételi hataridő lejáĺtáíg módosíthatja vagy visszavonhatja ajén|attń, az
ajénlaÍtételi hataridő lejártźń követően azoĺrban a benffitott ajánlat. nem módosítható,

b.) - ajánlattételi kötöttség az ajźn|attételi hatáľidő lejĺírtanak napjával kezdődik,

c.) a versenyeztetési eljaĺás visszavonása esetén, amennyiben a dokumentáciőt az ajźn|attevő ellenérték
fejében kapta meg' a Kiíľó kĺjteles az ellenértéket vísszafizetni,ha az ajźn|attevo a dokumentációt
visszaadja,

d.) a dokumentáció ellenéľtékét a Kiíró a c.) pontban meghatőnozott eseten kívül semmilyen más
esetben nem fizeti vissza,

e.) a Kiíľó a befizetett ajántati biztosítékot a kiíľás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének
megáiLapítása esetén, illetve _ az ajźn|atok elbíľálását kĺjvetően _ a nem nyertes ajtnIattevők részére
a kozléstől számitott 15 munkanapon beltil visszaťĺzeti,

f.) a Kiíľó az aján|ati biztosíték után kamatot nemťĺzet, kivéve, ha a visszafizetésihataľiđőt elmulasztja,

g.) a Kiíró nem fizeti vissza a nyeľtes t.Jtz|befizetet' aján|ati biztosítékot,ha a szerzođés megkötésére
a nyeľtesnek felľóható vagy érdekkörében felmeľĹilt okból hirisul meg.

V. MegpáIvázható lakások száma:

- a páIyázók, legfeliebb tisszesen 3 lakás béľbevételéľe. a sorrend megieltilésével nyújthatnak be

páIyánatot.

VI. Bonvolító az alábbi esetekben állapítia mee. hogy a pálvázó pálvázata ÉRVIíľ\IYTELEN:

1.. a pźiyázatot a felhívásban megjelölttől eltérő módon (elektronikus úton) kézbesítették,
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2. az ajźnlattevo az aján|attételí hatáľidőn túl nytrjtotta be ajánlattú', vagy az aján|at az aján|attéte|i
hataridőn túl érkezik be,

3, azto|yanajtnlattevőnyújtottabe, aki az onkorm źnryzatta|szembeni koľábbi fizetésikote|ezettségét
(helyi adő,bér|eti díj, stb) nem teljesítette,

4. apźiytnatot nem a Kiíró á|ta| jővahagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában és adatokkal
nyújtotta be,

5. az ajźn|attevőnek a páIyazati dokumentációban szereplő iratokat, igazolásokat nem, vagy nem aZ

előírásnak megfelelően csatolta, ideéľtve, ha az ajáĺIattevő nem csatolta aľról szóló ny1latkozatát, hogy
nincs kĺjztartozása, (adó, vám, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az áÄ|amháztartás más
alľendszeľeivel szemben fennálló fizetési kĺitelezettsége),

6. az ajánlat nem felel meg a pá|yázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy aZ

aj źn|attev o nem tett a p á|y ázati dokumentáci óban fo gl al taknak me gfel el ő aj źn|atot,

7. az ajźnlattevő valótlan adatot közölt,

8. az aján|attevő a hianypótlási fellrívásban foglaltaknak a rendelkezésére álló hataridőn beliĺl nem vagy
nem teljes könien tett eleget,

9. ha a páIyázők az I. pontban meghatározott feltételeknek nem felelnek meg,

].0. ha a pá'Jyázők legkésőbb a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőig nem csatolják a

jelentkezósi lap mellé a szükséges igazolásokat, melyek a következők:

a) apáIyźzati feltételek megismeľéséľől szólti ĺyíIatkozat (jelentkezési lap I. számú melléklet),
b) a megpáiyázott lakás helyreállítási kötelezettségére tett nyilatkozat (ielentkezési lap 2. számú

melléklet),
c) éIettársi kapcsolatľa vonatkozó nyilatkozat (jelentkezési lap 3. számú melléklet),
d) a pá|yáző, illetve a vele egyĺitt költtjző közęli hozzátartozők bekölt<jzhető lakóingatlan

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

e) apáIyázó ktilĺjn nyilatkozata (jelentkezési lap 6. számú melléklet)
fl pá|yaző és egyĹitt kĺiltöző családtagok személyi okmanyainak (személyi igazo|vźtny, lakcímkártya)

másolata
g) pá|yaző lakhelye szerint illetékes ĺinkormányzattóI helyi adótartozásrő| sző|ő igazolás eredeti

példánya'
h) apáIyazó és a vele egyĹitt költöző közeli hozzźĺtartozójanak apá|yazat benyújtását mege|őző 3 havi

nettó jiĺvedelmére vonatkozó igazolás eredetĺ példánya,
i) apá|yazó és a vele együttlakó/együttköltöző személyek közötti rokoni kapcsolat igazolásáraszolgálő

okiratokat (szüIetési anyakonyvi kivonat, hózassági anyakonyvi kivonat) másolatban"
7) jtivedelem' vagy nyugdíjról sző|ő igazolás eľedeti példánya,
k) igazo|ás arről^, hogy a pá|yazó családja (gyermeke és családja, unokája és családja) Józsefuárosban

él életvitelszeriĺen (rokoni knpcsolat igazolósára szolgáló okiratok másoĺata, lakcímkártya vąg/ a
Btłdapest Főváros Kormónyhivatala VIII. Keriileti Hivatala által kiadott igazolás másolata),

l) anennyiben a páIyäző megvĺíltozott munkaképességií, a megváltozott munkaképesség (testi
fogyatékosság,vagy maradandó szellemi, illetve egészségkálrosodás) igazolása(szakorvosi igazolás
eľedetĺ példánya).
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l 1. ha a pźl|yazők a jelentkezési lapot, vagy a nyllatkozatokat nem írják alá, illetve szükség esetén
(siket, vak, stb.) a zárađékot a tanúk nem íľják alá.

12. ha az együttkö|tozők szźĺna a hatályos rendeletben meghatározottak szerint a lakásigény mértékét'
illetve a lakás befogadóképességét meghaladná

13. ha apályźnatotapá|ytnati felhívásban meghatźltozott,páIyźnati hatáľidő lejáľta után nyújtotta be.
14. ha a pá|yazatot olyan pá|yaző nyújtotta be' aki az ĺjnkormźnyzatta| szemben fennáltó fizetési

kötelezettségét nem teljesítette ftelyi adó, bérleti díj stb'),
l5. ha apá|yázőlpályazőva| együtt költözők külön-külön nyújtjak bepá|yázatukat,

VII. A Kiíľó érvényte|enné nvilvánítia a veľsenveztetési e|iáľást. ha

a.) azösszeférhetetlenségiszabályokatmegséľtették,vagy
b.) valamelyik ajźn|attevo az e|járás tisńaságát vagy a többi ajanlattevő érdekeit súlyosan séľto
cselekményt ktjvetett el.

A versenyeztetési eljĺíľás során ĺjsszeferhetetlenséget kell megállapítani, ha a versenyeztetési eljaľás
bonyolításában Vagy az aján|atok elbírálásában olyan személy, szervezęt vagy annak képviselője vesz részt,
aki maga is ajanlattevő,vagy
a.) aľrnak kcĺzeli hozzźńaĺtozója (Ptk': 8:1. $ (1) bek. 1. pont
b.) annak munkaviszony, illetve köztisztviselői jogviszony alapjan felettese vagy ďkalmazottja,
c.) más szerzódéses jogviszony keretében foglalkoztatőjavagy fogla|koztatottja,

VIII. A Kiíľó eľedménvtelenné nyĺlvánítia a veľsenveztetési eliáľást. ha

a.) nem nyújtottak be érvényes ptiyźz:atot,
b.) a benyújtott pá|yźzatok egyike sem felelt meg a pá|yazati kiíľásban foglalt feltételeknek,
c.) a Kiíró eľedménýelennek nyilvĺĺnítja.

Az eľedménytelen eljáľás esetén a Kiíľó dönt a további vagyonügyleti eljáľásról.
A Kiíľó jogosult az e|járást, annak báľmely szakaszźlban indokolás nélkül visszavonni, és eľľől
hĺrdetményt kifüggeszteni.

A pályázat kiírásának ĺdőpontia: 2016. októbeľ 3.

A lakások megtekintése: A páIyazők a lakĺĺsokat a mellékelt tá.},lánatban meghatározott
időpontokban tekinthetik meg.

Benvúitásának helve: Józsefuaľosi Gazdłálkodasi Központ Zrt. Lakásgazdá|kodási
Irodájan
(Budapest VIIL, Or u. 8., Tel: 314-10-98, 313-84-28)

A páůyázat zárt borítékban,
személyesen nyúitható be: hétfőn: 13.30-től 18.00 óráig;

szerdán: 08.00-től 12.00 őráig és 13.00-tól 16.30 őtźtig;
pénteken: 08.00.től 11.30 őrug.

Benvliitásának hatáľideie: 2016. november 2. (szerda) 16.00 óľa

A pályázat bontásának Ídeie: 20|6. novembeľ 3. (csütiiľtiik) 13:00 óra

A pálvázat bontásának helve: Józsefuaľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. LakásgazdáIkodási
Iroda (Budapest VIII., Or u. 8.) 
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A páiyázati an)/ag (pályózati feltéĺeleket ĺarĺaĺ,mazó ĺájłźkazĺató, jelentlcezési lap és mellékleĺei) a
Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. Házipénztáráŕlan (Budapest VIII,, ir ,. 8., Flázipćnzĺűĺ.
nyiĺvaĺartási rendje: hétfőn: ]3.3)-től ]7,00 óľái&; szerdúłl: 08,00-ĺőĺ ]2.00 óráig és 13.00-tol ] 5.3() ĺ5ľtli,q.
pénteken., 08.00-től ]].30 órĺźig) vásáro|hatrí meg, és Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zr|.
Lakásgazdálkodási lrodáján (Budapest VIII', ir tł. B', az ügyfétfogadás rendje: hé1főn.. ]3.37-tőt ]B.00
óráig; szerdán: 09.00-től ]2.00 óráigés ]3.00-tól ]6.30 óróig; péľtteken: 0B.00-tőĺ 1].30 óráig) vehető át.

A ielentkezési lap és dokumentáciĺi áľa: 1.000,-Ft + ÁFA/db

(A páilyázĺĎ annyi jelentkezésĺ lapot és dokumentátciőt ktiteles megvásárolni, ahány lakásra páiyázni
kíván. Egy pályázó maximum 3 lakásrapáůyázhat)

FIGYELEM! SzüIĺsée esetén a bonvo|Ító a pálvázatok foľmai ellenőrzését kłivető 8 napon belü|
hiá.nvpőtlLási fe|hívást (ieazolds, illetve lemaradt aldírúsok nótlásd ad |<|. A'Lriá.ľrvpőtlrás te|iesítése nem
eredményęzhęti a ná|yázat mĺóĺ| osítását!

IX. A náIyázatok értékelésének szempontiai" illetve az e|bírálásnál allĺalnrazott pontľendszeľ:

1. Megajánlott bérleti díj (min. 1' hó - max. 12 hó)

L.1 1' _ 3 hónap:
4 - 6hőnap
6 hónapnál tĺibb

I pont
3 pont
5 pont

2. Pá|yánő havi nettó jiivedelrne

2.1
65.000 - 80.000,- Ft kozott:
80.001 _ 100.000,- Ft között:
L00.001.- Ft felett:

I pont
3 pont
5 nont

Đ apályaző eg5ledül költĺjzése esetén .

b) apáIyazó családja (gyermeke és családja, unokája és családja) Józsefuárosban
él életvitelszeriĺen.

Đ a páIy áuó megv á|tozott munkaképességií (testi fogyatékossággal, vagy
maradandó szellemi, illetve egészségkárosodással él).

ľiibb feltétel teliesůilése esetén a nontokat iissze kell adni.

L pont

I pont

2 pont
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X. A pá|vázatok felbontása és értéke|és-ej

1.) Az aján|atok felbontását és értékelését jegyzi5könyv felvételével a Lebonyotítő végzi.

2.) Ar' aján|atokat taľtalmazi zárt boÍítékokat a Lebonyolító a pát|yázati dokumentációban megjelölt
időpontban bontja fe|. Az ajánlatok felbontásánál a l,ebonyolítón kívül megbízott jogi képviselójének
is jelen kell lennie, továbbá jelen lehetnek az ajtnIattevők, valamint az áItaluk írásban meghatalmazott
személyek'

3.) Nem tiltható meg, hogy a pźlyázatiajánlatok Í.elbontásakor ismertessék:

a.) apáIyáző nevét,

b.) a lakóhelyét.

4) A pá|yźzati ajánlatok felbontásĺíľól és ismertetéséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzokönyvet -
amennyiben a bontáson az ajan|attevi5k jelen vannak - az aján|attevok közül t.elkért személyek
hitelesítik'

5.) A Lebonyolító a pá|yazati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon túlmenoen is jogosult
megvízsgálni az ajźnlattevok alkalmasságźÍ a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt
dokumęntlmok eredetiségét is ellenőrizheti.

6.) Apá|yazati ajanlatok elbíráIása sorĺĺn a Kiíró írásban felvilágosítást kéľhet apáIyźnati ajźn|attevőtó| az
aján|atban foglaltak pontosítása éľdekében. A Kiíró a felvilágosítás kéréséről és annak tartalmáľól
haladéktalanul íľásban éľtesíti a tĺlbbi péiyźľ:ati ajánlattevőt is.

7.) A Kiíľó a pá|yázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján źi|apítja meg a
páiyázat eľedményét és ľangsorolja a pál'yázati ajánlatokat. A páiyázat nyeľtese az, aki a pá'|yázati
dokumentációban rogzített feltételek teljesítése mellett a meghatározott értékelési szempontok alapján
a legjobb ajánlatot tette.

A' p á|y ázat elbíľálás ával kap cs o latb an j o go ľvoslatnak helye nincs !

XI. A pálvázat eľedménvhiľdetésének időpontia:

Apályázat eľedményét legkésőbb 20t7. febľuár 1. (szerda) napjáig ki kell hirdetni.
Azelbíttiási hatíridőt a lebonyolító egy alkďommal meghosszabbíthatja. Aziij e|bírá|ásihatáridőrol, illetve
annak fiiggvényébęn az ajanlati köt<lttség időtaľtamanak meghosszabbításáról a Józsefuárosi Gazdálkodási
Kcizpont Zrt.koteles apáIyázat kííĺásával azonos módon, hiľdetménybentájékoztatni a pályázőkat.

A pá|yáaat eľedményét a Józsefuáľosĺ Gazdálkodási Ktizpont Zrt. és a Polgáľmesteri Hĺvatal
hiľdetőtáb|áĺján, valamint Józsefuárosi Gazdőlkodási Kozpont Zrt. és az Önkormányzat inteľnetes
honlapján köteles a bonyolító legalább 10 munkanapľa kifiiggeszteni.

XII. A páIyázat nyeľtese:

A legtłibb pontot elérő pá|yánó.
A Kiíró határozatában megnevezi apáIyáuatnyertese mellett aá a sorľendben következő pályázót is, akivel
a nyertes visszalépése' vagy kiesése esetén megkciti a, bérleti szeruődést. A Bonyolító az azonos pontszámmal
rendelkező páIyazőkk<jzüI anyeľtest és a második helyre sorolt páůyázótsorsolás ritján választjaki. A sorsolás
nyilviános, aztkazjegyző je|enlétében, apá|yazati eljaľás lebonyolítój a a\ta| ĺlsszehívott, legalább háromtagú
sorsolási bizottság fol1'tatja le, amelyľőI szőIő, kozjegyzői okiratba foglalt jegyzőkönyvet az eľedmény
megźi|apítźlsaľa vonatkoző e|őte1esńéshezmęllékelni kell. A sorsoláson báľki részt vehet.
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A sorso|ás megtartálsának idővontiát _ amennviben sztikséges _ Bonvo|ítő a ĺ,á|vánat meghirdetésćvc|
azonos módon. hirdetmény útián kiizli!

A soľsolás helve:
Jőzsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt,Lakásgazdőllkodási Iroda 1,Budapest VIII., or u. 8.)'

Amennyiben a bérlőként kiválasztott szemé|y - ideérĺve a sorrendben következő pályőzót ls - a béľbeadóval
valótlanađatotközolt'abérleti szerzőđésmegkötéséľevonatkozójogosultságéńe|vesziti.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fenntarda a jogát arra, hogy:
az azonos pontszámot elért páIyázők kozül a nyeľtes, és a második helyre sorolt pá|yázőt sorsolás
útján válasszaki,
a nyertes pá|yázó visszalépése esetén, a Soron kĺjvetkező pá|yazőva| kössĺjn bérleti szerzóđést,
a páiyánati elj áľást eľedrrrérrytelelulck lly ilv állíl.sa,
a p őiy ázati felhívást vissz avonj a.

XIII. A pályázaton elnvert lakások bérbeadása:'

1 év hataľozott idore szóló bérleti szerződéssel, a lakás komfortfokozatának megfelelő, csĺlkkento és novelő
tényezoknélkĹili lakbér kétszeresének megfelelő óvadékfizetési kĺite1ezettségge|t<jľténik. A nyertes pá|yáző
kĺiteles a Józscfuárosi Gazdálkodási I(ĺizpont Zrt^ Ingatlanszolgáltatási Iľodájával külön megállapodásban
rogzitetlfelújítási munkálatokat legkésőbb a bérleti szerzodés|ejártanaknapjáigelvégezni. Amennyiben bérlő
a megá||apodásban rogzített munkálatokat a bérleti szeruĺ5dés időtartama alatt nem tudja elvégezni, egy
alkalommal - a bérleti szerzőđés megszúnésének napjáig beadott írásbeli kérelemben - kérheti a bérleti
szerzőđés 1 éwel tĺiľténő meghosszabbítźLsźLt, melyľől a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság dönt.

A bérleti szerzőđés --ha abéilő az abban és a megallapodásban vźůLa|t feltételeket hataľidőben teljesítette - a
bérlő kérelmére meghosszabbítható legfeljebb ĺjsszesen _ a mar eltelt bérleti időszakotbeszámítlta - 5 évre
sző|ő an, előbérleti j o g biztosí tásáv a|.

XIY. A nvertes pálvázó a bérletÍ szeruődés megktitéséĺe köteles bérbeadónak az alább felsoľolt iratok
eredeti példánvát bemutatni:

a) személyi ígazo|ványát és lakcímkártyáját,
b) a páIyázók és a vele együtt lakőlegyntt költĺjzći személyek kĺĺzötti rokoni kapcsolat igazolásźlra

szolgálő okiratokat (EREĐETI születési anyakônyvi kivonat, j0 napnál nem régebbi házassógi
anyak)nyvi kivonat)

c) élettarsi kapcsolat esetén pá|yaző köteles az é|ettátsi kapcsolatotkozjegyzoi okiratba foglaltatni.

Amennyiben a nyertes pályázó a fenti (a-c pontig) okiľatokat a bérleti szerződés megkötéséig nem mutatja
be. elveszti jogosultságát a bérleti szerzőđés megkötésére. és azt bérbeađó a sorrendben következő pályĺŁóval
köti meg!

Budapest, ......

Farkas Ors sk.
v agy on9azd álko dási igazgatő
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* A lakbéľ mértékét béľbeadő évente fe|m

1
l.

Cím

Dugonics utca.]'4. A éptilet
f. ęme(etf9.

2.

Lakás
alapterĺi

lete
(mt)

I(Őris utca 11. A épi'ilet
fĺjldszint 3.

te felĺi

Szoba
alapter
ülete
(mt)

J
Baross utca l'2'6. A épi.ilet

f ldszint 3.

a

35,10

Szobaszám és
komfoľt-
fokozat

+.

Megpálvázhatő lakások adatai

Magdolna utca 5].. A épiilet
fcildszint 7.

26,25

39,20

Együtt
kłiltiizók
száma

(mĺnimum-
maximum

fó)

5

L,5 szoba
komfortos

L,ovassy Lźszl'ó utca 6. A
épiilet fcjldszint 5/B.

ff,00

30,40

1 szoba
komfortos

Aktuális
béľIeti díj
(bruttő')*

min. 1-
max.4 f

f0 ,80

42,53

L szoba
komfortos

min. 1-
max.3 fĺí

f6

9.709.-Ft

Fel jítási fe|adatok

,70

40,78

L,5 szoba
komfortos

min. L -
max.3 fÓ

f5,72

9.759.- Ft

A mellékletben
felsorolt munkálatok

L szoba
komfortos

Becsĺilt
helyľeál|ítási

kiiltség
łisszesen
(bľuttő,)

min. 1-
max.4 fo

12.109.- Fr

A mellékletben
fęlsorolt munkálatok

L sz, mellĺlklet

min. 1-
max.3 fó

I1.764,- Ft

A mellékletben
felsorolt munkálatok

4.038.600.- Ft

18.048.- Fr

A mellékletben
felsorolt munkálatok

3.098.800.- Ft

l016. i0.11. és 2016, 10.18. (kedd),
vaiamint

201'6' 70'73. és f0I6.I0.f0.
(cstit rtok)
9:00 - 9:15

Megtekintés
idópontja

3.644.900.-Ft

A mellékletben
felsorolt munkálatok

:016. 10.i1. és 2016. 10.18. (kedd),
valamint

fo76. 10.73' és 2016.70.20.
(csritĺirt k)
9:30 - 9:45

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

f0I6. 1'0.73. és 2016'1'0.20.
(csütortok)

10:00 - 10:15

3.987.800.-Fr

3.759.200.- Fr

!016. 10.11. és f01.6. 10.18' (kedd),
valamint

2016. 10.13. és 201'6'70'20.
(csiitcirtcik)

10:30 - 10:45
|016' 10.11. ésf01.6. i0.18. (kedd),

valanrint
2016. 10.13, és 2076.1'0.20'

(csurorroKJ
11:00 - 11:15



Budapest Vlll. kerület Dugonics utca 14. A épület l!' 29. 35.1 m2 egy+fél szoba komfortos |akás fe|újítási
kö|tségbecslés munkanemenként részletezve

ssz.
érintett
helvisép érintett szerkezet

Iakás fe|újítás munkanemenként
részletezve becsü|t kö|tsés (Ft)

1 osszes fal

vakoIat |everés, vakolatjavítás, simítás,
régĺ festés e|távo|ítás glette|és
mennYezet és oIdalfa|festés 480 000

2 szoba oadló me|eg padló csere L60 000

3 osszes oldalfal hĺdegburkolat javítása 230 000

4 osszes pad|ó hideeburkoIat iavítása 190 000

5 összes nví|ászárók

beJárat| ajtó csere, ab|ak, be|tér| aJtó,
javítás, passzítás, szerelvények pótlása,
ab|akÜveg pót|ás, mázo|ás 290 00u

6 osszes fűtés
gázf űtő készü |éke k beÜzem elés javítása,

cseréje 2db kéményes gázkonvektor 150 000

7 összeŚ
berendezésĺ tárgyak

és szerelvényei
WC, zuhanyozó, mosdó, mosogató,
tűzhe|y, boj|er javítása, iIletve cseréje 350 ÜÜU

8 osszes elektromos há|ózat
fe|újítás, sza bvá nyosítás, vĺ|la nyóra
szere|és E|m ű i.igyintézéssel. 420 000

9 osszes gázvezeték

vezeték fe|újítás, há|ózat és
gázkészü|ékek üzem be helyezése
gázszo Igá |tatás he lyreá | | ítása r őc az
ÜsvĺntézésseI 350 000

L0 osszes szen nyvízvezeték fe|Ü |vizsgá|at, javítás 140 000

1"7 osszes vízvezeték
vezeték fe|újítás, vízó rasze re |és,

h iteIesítés V izmíi üevĺntézésse I L60 000

12 osszes kéménv
fe|ü|vizsgá|at, szabványosítás rŐrÉrÜsz
szakvé|eménv a|apián 260 000

Ą.



Budapest Vtil. 'kerĹiĺet Kőris u. 1'1. A épü|et ftildszint 3,3g,2a mf eEY szobás, komfortos |akás felújítási
költségbecs|ése munkanemen ként részIetezve

ssz. érintett érintett szerkezet
lakás felújítás munkanemenként

részIetezve becsült kö|tsée (Ft)

1. osszes fal
oIda|fa| és mennyezet vako|at javítása,
festés 480 000

2 szoba burkolat Iaminá|t parketta burkoIat készítése 140 000

3 konyha burkolat
meglévő kőburkolat javítása,

csem peburko|at pótlása 110 000

+ fíirclőszoba burkolat a|jzat és csempeburkoIat csere 220 000

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

6 cisszes berendezési társv
Wc+tartá|y, mosdó+csa pteIep,
mosogató+csapteIep csere 140 000

7 osszes berendezésĺ társv

vi||anyboj|er, zuhanytá |ca+csa pteIep,
gáztűzhe|y pót|ása, gázko nvekto r javítása,
szükség szerint cseréje beüzeme|ésseI 300 000

8 osszes villany
e|ektromos há|ózat fe|újítása, szabványos
mérőheIy kiaIakítása, ELMĹí ügyintézésseI 280 000

9 osszes gáz

fogyasztó gázvezetékek átvizsgá|ása,
jav ítá sa, gá zszo I gá |tatá s h e lyreá | |ítása F őgáz
ÜgyintézésseI 350 000

1_0 osszes szennyvíz és víz
szennyvíz és vízvezetékek átvizsgá|ása,

iavítása 200 000

C-ź;,,ĺ'..-
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Budapest V|ll. kerület Baross utca 12.6. A épület fö|dsziĺĺt 3.3o,4a m2 egy szoba komfortos lakás fe|újítási
költsésbecslés ĺnu nkanemenként rész|etezve

ssz.
érintett
helyiség érintett szerkezet

Iakás fe!újítás munkanemenként
részIetezve becsült költség (Ft)

1. osszes fal vakolatjavítás 1_00 000

f osszes fal
régi festés eltávo|ítás g|ette|és

mennyezet és olda|faĺfestés 300 000

3 szoba pad|ó meleg pad|ó csere 150 000

4 osszes oldalfal hidegbu rkoIat javítása 210 000

5 osszes padló h idegburkolat javítása 180 000

6 osszes nyí|ászárók

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

abIakÜveg pót|ás, mázo|ás 270 000

7 osszes fűtés
gázf űtő készĹi |ékek be Ĺizem elés javítása,

cseréie 1s0 000

8 osszes
berendezési tárgyak

és szere|vénvei
WC, zuhanyozó, mosdó, mosogató,
tűzhe|y, bojIer javítása, iIletve cseréje 320 000

9 összes e|ektromos hálózat
fe| újítás, sza lrvá nyosítás, vi||a nyóra
szere|és EIm ű üevintézésse|. 420 000

10 összes gázvezeték

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

üzembe he|yezése (nincs gázóra
feIsze re lve) gázszo|gá |tatás he|yreá l| ítása
FoG^z i.levintézésseI 350 000

TT osszes szennyvízvezeték fe| ü |vizsgá |at, javítás 120 000

L2 osszes vízvezeték
vezeték fe| újítás, vízó raszere|és,

h ite Iesítés Y ízmű üevintézéssel 140 000

L3 osszes kémény
felülvizsgálat, javítás rŐrÉrÜsz
szakvéleménnvel 160 000

j
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Budapest Vlll. kerület Magdo|na utca 51.. A épü|et földszint 7, 42,53 m2 egy és fé| szoba komfortos |akás
fe|újítási költséebecslés munkanemenként részIetezve

ssz. érintett he|visée érintett szerkezet
|akás fe|újítás munkanemenként

részletezve becsü|t kt'|tség (Ft)

1. osszes fal vakoIatjavítás 160 000

f osszes fal
régi festés eltávo|ítás gIette|és

men nyezet és oIda|falfestés 400 000

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

4
konyha,

fürdőszoba oldalfal hidegburkoIat iavítása 220 000

5

konyha,
fÜrdőszoba pad|ó hidegburkoIat javítása 170 000

6 osszes nyílászárók

ab|ak, ajtó, javítás, passzítás,
szerelvények pót|ása, ab|aküveg pótlás,
mázolás 200 000

7 összes fűtés

fogyasztói há|ózat fe|újítása
be Ü zeme|és e gázf űtő készÜ |éke k

beüzeme|és javítása, cseréje,
gázszo|gá|tatá s he |yreá | l ítása r o c az
ügyĺntézésse|. 150 000

I osszes

berendezési
tárgyak és

szereIvénveĺ
WC, fürdőkád, mosdó, mosogató,
tűzhely, boj|er javítása, i||etve cseréje 320 000

cl osszes
elektromos

há|ózat

felújítás, szabványosítás, vĺ|lanyóra
szere|és tervezés, engedé|yeztetés, Elmű
ügyintézéssel. 420 000

10 osszes sázvezeték

vezeték fe|újítás, há|ózat és
gázkészü|ékek üzembe helyezése (pĺros
jogi zár van a gázórán) tervezés,
e ngedé lyeztetés, gázszo lgá |tatás
he|yreá | |ítás a rőc ĺz ügyintézésseI 480 000

1.1. osszes szennVvízvezeték fe|ü lvizsgá |at, iavítás L50 000

12 összes vízvezeték
vezeték fe |újítás, vízóraszere|és,
tervezés, h ite |esítés, Y ízmíi ügyintézésseI L90 000
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Budapest Vl!|. kerti!ét .l.-9ľ::I. !Ť:l1 ",:l 
6' A épü|et fö|dszint 5/B 40.78 m2 egy szoba komfortos lakás

. .. Íelújítási kö|tségbecslés munkanemenként részletezve

ssz.
érintétt
heIvisés éŕintett szerkezet

|akás felújítás munkanemenként
rész!etezve becsült költség (Ft)

1 összes fal

vakolat |everés o|dalfaI vegykeze|és,
mennyezet és oIda|faI vakoIat javítás,
simítás 250 000

2 osszes fal
régi festés e|távolítás g|ette|és
mennyezet és oIda|faI festés 400 000

3 szoba padló parketta fe|újítása 180 000

4 összes oldalfal hidegburkolat javítása 130 000

5 osszes pad|ó h idegbu rkolat javítása 1s0 000

t) osszes nyítászárók

bejárati ajtó csere, ab|akok, be|tériajtók,
javítás, passzítás, szere|vények pót|ása,
ab|akÜveg pót|ás, mázo|ássaI 280 000

7 osszes fűtés
gázf űtő készü |éke k beüzem e |és javítása,
cseréje 150 000

8 összes
berendezési tárgyak

és szere|vényeĺ
WC, zuhanyozó, mosdó, mosogató,
tűzhe|y, boj|er javítása, ĺ|letve cseréje 31-0 000

9 osszes elektromos há|őzat
fe|újítás, szabványosítás, vil|a nyóra
szerelés EIm ű Üevintézéssel. 4r_0 000

10 osszes gázvezeték

vezeték fe|újítás, hálózat és
gázkészÜlékek Üzembe helyezése (nĺncs
gázőra feIszerelve) gázszo |gá ltatás
he|yreá l lítás a rőcaz ügyintézésseI 340 000

1.1 osszes szen nVvízvezeték fe| ü lvizsgá lat, iavítás 120 000

12 osszes vízvezeték
vezeték fe |újítás, vízóraszere lés,
h iteIesítés V ízmű üevi ntézésseI 240 000
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JózsclVárosi GazdáIkodási Kt)zponL ZrL.
I.akásgazdálkodási Iroda
1082 Budapest, Or utca 8.

2. szómú melléklet
LNR-NY/2()l(r.

Ár: 1.000,- Ft + ÁFA
P á|y ázati j eI entkczési lap

1. Apá|yázaL benyűjtásakor 55. életévĺiket betłiltiitÍ, Iakássa| nem rendelkezok részére.

2. Kiíró a páiyázatra kiírt lakást felújítási kĺĺtelezettségge|,1. év határozott idore, koltségelvű bérleti díj előírása mel|ett, a
lakás komfortfokozattnak megfelelő, cs<jkkentő és növelő tényezők nélküli Iakbér kétszeresének megfelelő óvadékfize-
tési kcitelezettséggel adja bérbe.

A megpályázott lakás cÍme:

Budapest VIII. kerĺilet ... ... . utca. .....hźnszám . 'emelet..........ajtó

A, pá,Jy áző szemé|yi adatai:

Családi állapota:

Ideiglenes jelleggel bejelentett lakásának pontos
címe:
(tartózkodási hely)

B ej elentkezésének időpontj a:

Itt tartózko dĺás ának kezdó id őp ontj a:

hajadon, nőtlen E háZas n e

korjegy zői okirattal igazo|t élettárs

lvált

!
n ozvegy !

Allandó jelleggel beielentett lakásának pontos címe:
(lakóhely)

Bej elentkezésének idopontj a:

A pá|y ázó által ténylegese n
(elenleg lakott lakás)

lakott lakás címe:

f---"

anyakönyvi nyi|vántartásba bejegyzett élettárs !

lő választ x-szel kell elezni!

!!!!

Pá|yáző a|áírása



ĺ.. A' pá|yźnő á|ta| megajátnlott bérleti díj (min 1 hó-max. 12 hćl):
(A me Rfe Ie lő vdl aszĺ x-sze l !9!j ĄĄli l )

I -3 hónap

3-6 hónap

6 hónapnáI több

Igen

u
tr
!

2. A pá|yáző havi nettó jiĺvedelme:

65.000,-Ft - 80.000,-Fr

80.00 l,-Fr - 1 00.000,-Ft

100.001,-Ft felett

Igen

n
n
!

Á meęfelelő vóIaszt x-szel kell í!)

3. Egyéb

(A mesfelelő választ x-szel kell ielölni!)
Nem

n

!
LJ

a)

b)

I tr"'

Pályazőegyedül költözik: l n
Ä páIyaző családja (gyermeke és családja, unokája és családja) Józsefuaĺosban él

c) A pá|yaző megvtl\tozott munkaképességtĺ (testi fogyatékossággal , vagy maľadandó | n
szellemi, illetve egészségkárosodássď él).

4. A pá|yánő pá|yázati ľészvétellel kapcsolatos nyilatkozata:
(A megfelelő váIaszt x-sze] kell jelölni!)

Igen

!
Nem

!
n
!
!
!
!
T

a) saját magam, illefue a velem együtt költ<iző hozzÁÍartozóm bekĺiltözhető lakóingatlan tulajdonjogával vagy
haszonélvęzeti jogával rendelkezünk,

b) saját magam' illetve a velem egyÍitt költöző hozzátntozóm lakóingatlaĺr tulajdoqiogával vagy haszonélvęze-
ti jogával rendelkezünt de annak használatában akadá|yoztatvavagyunk,

c) önkormányzati lakás bérlője' bérlőtáľsa vagyok

d) önkormányzati bérleményem után bérleti vagy hacmá|ati díj, illetve különszolgáltatási díj taľtozásom van

e) 5 éven beltil térítés ellenében szÜnteťtem meg ĺinkormányzatilaktsra szóló béľletijogviszonyomat

Đ 5 éven belül jogellenesen önkormányzati bérlakrĺsomat ätruháztam

c) 10 éven belĺi| az önkormányzattól vásáľolt ingatlanomat értékesítettem

T
T
T
!
!
!

{--j;1,,/,-

Pá|vázó aláírása



5. A pályázaton elnyert |akásba a pá|yázóva| egyĺitt ktiltiizó további személyek:

A pály ázőv al egyĺitt k ltcizik:
(név, szĺ.iletési hely, szriletési év, hÓ, nap)

1)név:

sz.hely:

év:

f)névi

sz.hely:

év:

hÓ:

3)név:

sz.hely:

év:

hT:

4)név:

sz.hely:

év:

A pályázóval nílyen jogcímen lakik egytitt?
(hĺŁastársą gvermeke, sziilój e, unokáj ą nagy-

sziilóje, k<izokirattal igazolt élettaľsa)
A fentiek kôziil a megfelelo jogcímet be kell

íĺni!
A rokoni kapcsolatot és a bejelentkezést iga-

zolÓ iratok másolatát mellékelni kelt!

hÓ:

nap:

5)név:

sz.hely:

év:

jogcím:

hÓ:

nap:

6)név:

sz.hely:

Áa|.

jogcím:

hÓ:

nap:

1)név:.

sz.hely:

év:

jogcím:

hÓ:

nap:

jogcím:

hÓ:

nap:

Az egytittk lt zo6 jelenlegi lakÓhelye:

Bejelentett 1akÓhelye:

jogcím:

nap:

Beielentett lakÓhelve:

jogcím:

nap:

Rejelentett iakÓhelye:

jogcím:

Az egyÚttk lt zo6 jelenlegi lakÓheivének 
]

bejelentkezésének kelte: 
I

I

I

I

- 

l

Be.ielentkezésének idópont.ja: lév: l

hő: l

Inap: i

Bejelentett lakőhelye:

Beielentett lakÓhelve:

Bej elentkezésének idopontj a:

hő:
nap:

Bejelentett lakÓhelye:

Bejelentkezésének idópontja:
év:
hÓ:

nap:

Beielentett lakÓhelve:

Bejelentkezésének idopont.j a:

éy.,

hś':

nap:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bejelentkezésének idopontja:
év:
hĺj:
nap:

Bej elentkezésének id<ĺpontja:
év:
hÓ:

nap:

Pá|yáző a|áírása



E pá|y ázat elbírá|ása szempontj ából:

együtt költözők: .je|en pa|yazat e|bírźiásáná| a lakásigény mérték szeĺnpontjából együttköltözőnek a páiryáző:-és
a vele együtt költözni kívánő élettáľson till azon szeméIyeket lehet figyelembe venni, akik a bérbeadó hozzáĄáru-
lása nélkül fogadhatók be a lakásb aJ ezen személyek:

a pá|yáző háaastársa,
sztilój e (örökbefo gadó, mostoha- és nevelőszülój e),
gyeľmeke (öľĺikbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek), apalyázőval jogszeľiien együttlakó gyermeké-
nek gyermeke

befogadóképesség:
apá|yáző és az együttköltĺjzők számaszerint, személyenként legatább 6 mz lakószoba - ide értendő a hall,
az alkov és a hĺźlófiilke is - alapterület kell hogy jusson

A pá|yázati kiírásban szereplő lakások esetében. ielen pá|vázatnál a|kalmazott |akásieény méľték:

F.igve|embe vett személyek száma: Lakás igénv méľtékének alsó határa Lakás igény mértékének fe|ső határa
f főip 1 szoba 1,5 szoba
3fti 1 szoba f szoba
4fő 1.5 szoba 2,5 szoba
5fő f szoba 3 szoba
6tő 2 szoba 3,5 szoba
7fő 2,5 szoba 4 szoba
8fő 3 szoba 4,5 szoba
8 fő felett Személyenként fél' szobával nagyobb, mint

8 fö esetén
Személyenként fél szobával nagyobb,

mint 8 fo esetén

Pá|yáző aláíľása

/1

Ü,ĺ,:,,
u



1. ,gz' melĺéklet

A pá|yázó nyilatkozata

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pźůyázati feltételeket megismertem, azt megértettem, jelen jelentke-
zési |apot érte|meztem, s ennek tudatában töltottem ki, a közolt adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul
veszem, hogy ha valótlan adatokat közlök, illetve ha a pá|yázati feltételeknek nem felelek meg' vagy ha a szük-
séges igazolásokat nem csatolom a jelentkezési lap benyújtásakor, de legkésőbb a hianypótlásban meghatározott
hatátiđőig, az ö sszes páIy ázati j el entkezésem érvénytelen.

Az alőtbbi lakásokra nyrijtottam be páiyánatot:

- Budapest, VIil. ....'...utca ...házszám .emelet .......aitó

- Budapest, VIII. ........utca ...hźzszátm ...'.....emelet ..' ....aitó

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

Figyelem!

Kérjtik, hogy a pá|yázők,a címek mögötti !-o" (1.,2,3)soľszámmal jelötjék meg, hogy melyik lakást szeret-
nék első, illetve másod-, illetve harmadsoľban elnyerni.

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

Páiyáző aláírása

telefonszáma (nem kötelező)

Zíradékz (A zúradékotvak, írdstudatlan pólyúaí esetén kell kítölteni!)

.. ügyleti tanúkje|en okirat a|áírásőna| igazoljuk, hogy
.... pá|yázőjelen okirat taftalmát felolvasast követően megértette , és aztkézjegyével látta el.

!
!
n
L_J

A|áírás:

Lakcím:

A|áítás:

Lakcím:

a.-r '.t'
.łP .,-t



2. sz. mellékleĺ

PáIyáző nyilatkozata a megpályázott lakás

he|yreáll ítására vo natkozóa n

(név) . (születési név) .

(születési hely, idő) (anyja neve) felelősségem tudatában kijelentern, hogy a l,}u-

dapest VIII., ...... szám alatti lakás elnyerése esetén a lakás pá|y.átzltti

kiíľás szerinti rendeltetésszeríihaszĺáIatra alkalmas áIlapotľa hozata|átvállalom, annak fedezetét biztosítani tu-

dom.

Tudomásul veszem, hogy a pá|yazati lakás e]őször egy évre sző|őan, a lakás kornfortfokozatźlnak megfelelo,

csĺjkkentő és növelő tényezók nélktili lakbéľ kétszeresének nregfelelő óvadék megfizetése mellett kerül bérbe-

adásra. Tudomásul veszem továbbá, hogy az 1 év időtaľtam a|att a munkálatokat köteles vagyok elvégezni, s

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

ingóságaimtóIkiürítve, a befogadott személyekkel együtt el kell hagyjam.

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

pá|yáző a|áírása

Zárad'ékz (A zdradékot vak, íróstudatlun pálydaí esetén kell kitölteni!)

ügyleti tanúk jelen okiľat aláírásápaligazoljuk, hogy
pá|yaző jeLen okirat larta|mát felolvasást k<ir'etően megéľtette, és aztkézjegyével látta el.

ÄIáírás:

Lakcím:

AIáírás:

Lakcím:

,f
{,',í ,.'i/'



3. sz. nlellékleĺ

Nyilatkozat
élettáľsi kapcsolatľóI

"l*ľi'..... 
'#:. :il..'....'...'........'.;ĺ:"*#*:ä 

......., ;;;g..,:;á^,.:..:::::::] i:'j

é|ettársa ... (születési név: ...., sziiletési hely:
szriletési idő: . .,,,.anyja neve: szig. szám: ..... .. ... )

.........sziĺm alatti lakos biintetőjogi felelősségtink tudatában kije-
: lentjĺik, hogy .. őtaé|ettćrsi kapcsolatban élünk.

. Közös gyermekünk: *van *nincs

1.) neve: ..... sztiletési idő: ..anyjaneve: .

2.) neve: . . ....születési idő: anyja neve: .

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

4.) neve: ..... születési idő: aĺyjaneve: .

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

aláítás a|áírás

Záradékz (A zúradékot vak, írdstudatlan pályóaí esetén kell kítölteni!)

.. . ....... ügyleti tanúkjelen okirat aláírásáva|ígazo|-
:. juk, hogy . .,.. páIyazőjelen okirat taľta|mát felolvasást követően megértette, és aztkézjegyé-
. vel látÍaęI.
''::

Alźitás:

Lakcím:

AIáítás:

Lakcím:

Ü,7.1 -.i ,,"
ĺ,,,



4, sz. melléklet

A pá|y ázó lakóingatlan tulaj donj ogárő|,
v agy h aszo n élv ezeti j o gá ľól szó l ó ny i|atkozata

i,,:oi,|,ti,ii,uai..,..'.'....:.................:..'.....,@;;i;;;;;){:Í;;,ľ:!,?ľluľÍł|^.ł;;;;";iktj.1.".;
(telepalés neve), hľsz. alatt felvett, természetben .... .....,'' (te-

Iepülés neve), .. szźrn a|attta|á|ható '.... .... megnevezésuingatlan,.../...
aĺ ányű * tulaj donos aJ haszoné|v ezój e vagyok.

Kijelentem tovább, hogy az itt megjelölt ingatlan haszná|atában akadályoztatvavagyok tekintettel arľa, hogy:

Pá|yázó aláírása

FIGYELEM! A nyilatkozatot, az irat dthtűzása mellett akkor is aIú kell írni, ha a pá|yálzőnzkníncs tulajdo-
na, vagy hasznú'latí joga!

Záradék: (A záradékot uak, {rdstudatlan pdlylÍzlí esetén kell kítölteni!)

... '.. tigyleti tanúk jelen okiľat aláításával igazoljuk,
l hogy pá|yaző jelen okiľat tar:talmát felolvasást k<jvetően megértette, és azt kézjegyéve|
l láttae|.

AIáiras:

Lakcím:

Ä|źlítás:

Lakcím:

c-i>"



5. sz. nĺelléklet

Apá|yázóval együttkőltözőhozzátartoző|akőingatlan tulajdonjogárő|, vagy ha-
szorrélv ezeti jĺlgáľril szrilri

nyilatkozata

,;i)................'................'...''..i;;;;";;;;;j;i;^;;;;;;;lľÍła"i.kU;i;;hüy
(ĺelepulés neve)' hĺsz. a|att felvett' természetben (eĺepülés neve),

.. szźľ'ĺ a|att talá|hatő megnevezésű ingatlan, ...l... artnytl
*tulaj donosď haszonélv ezője vagyok.

Kijelentem tovább, hogy az itt megjelölt ingatlan hasznźiatźlban akadályoztatvavagyok tekintettel aľra, hogy:

a pěiy azőval e gyüttköItoző aIáírása

(FIGYELEM! A nyilatkozatot, az irat áthtÍzdsa mellett akkor is ald kell írni, ha a páilyázőnaknincs tulajdo-
na' vag/ hgsznáIatí joga! A nyilatkozatot minden egliittkiiltiiző csaldďtag kiilön kiiteles kiti)keni! )

Záradékz (A atraděkot vak, írdstudatlan pdlydzó esetén kell kítiilteni!)

hogy . ... páIyaző jelen okirat
Iźĺta eI.

...... iigyleti tanfü jelen okirat a]áírásźxal igazoljuk,
tntaLmźt felolvasást követően megéľtette, és azt kézjegyéve|

Alaíľás:

Lakcím:

Aláírĺĺs:

Lakcím:
,ĺ,,

(-':,j -
',) /'i,'



ő. sz. meĺlĺźkleĺ
l' p ĺĺy ĺzó rÜloľ NYILATK ozAT A

Alulírott pá|yáző tudomásu| veszem' hogy:
1 .) ha a pźilyázott lakásra bérleti jogot szerzek, azt a VIII. keľĺileti orrkormányzat a bér|eti szerzodés megkĺĺtésétől

számítottl0 évig nem idegeníti eI a részemľe;
2.) a lakás lakbérét apá|yázati hirdetmény mellék|ete tarta|mazza;
3.) az e|nyert lakás használatľa alkalmas állapotának megteremtését, annak felújítását, a közmíĺvel kapcsolatos mun-

kálatokat saját kĺiltségemen és hatályos rendelkezések, szabványok szeľint vagyok köteles elvégezni,,, 4.) a lakbér összege minden évben a Képviselő-testtilet dontésében foglalt mértékben emelkedik;
5.) a lakbéľen feltil köztizemi díjfizetési (villany, gdz,ftÍtés, víz-csatorna stb.) kote|ezettségem van;

l 6.) apá|ytuat elbírálásával kapcsolatban jogorvoslati lehetoségem nincs;

Nyilatkozom, hogy:
a VIII' kerĺ'ileti Önkormányzathozkorábban nyújtottam be lakáspálytaatot**:

IGEN NEM*
- Igen vtiasz esetében kell kitolteni:

A pá|yázatomat .,. .,. néven,

.cím alatti lakásra

évben nyrijtottam be.

- Apá|yázaton I., il. vagy III. helyezést értem el:
* me gfe l e l ő s z ov e g aI óhuz clndó

** Bizottsóghoz' az onkormdnyzat vezetőihez benyújtott úgĺnevezett méltányossági kérelmek, illetve mas önkoľmányzat-

okhoz benyĺij tott lakasigénylés ek nem szdmítanak pályazatnak.

Tuđomásul veszem, hogy 2 évig a megjelenő |akáspá|yázatokľa érvényesen nem pá|yźnhatok,ha:
o az áIta|am köz<jlt téný, vagy adat valódiságátigazo|ásokkal nem bizonyítom,
o a kért igazo|ásokat a megadott határidőben nem csatolom be,
. a pźiyźnattő| az eredményhirdetés után visszalépek,
o a bérleti szerződésthatráľidőben nem kötöm meg,
o a bérleti szerződés megkötését követően bérlőként nem teszek eleget apźńyźratban vállalt felújítási kötelezettségemnek,
. a bérleti szerződéstfelmondom.

Kijelentem továbbá' Irogy:
1.) apźńyźuati hiľdetményben szereplő pá|yźaati feltételeket megismeľtem, azokat magamra nézve kötelezően elfo-

gadom;
2.) amegptiyźnott lakás fenntaľtási költségeit ťlzetem;

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

Páůyáző a|áírása
Záradék: (Á zdradékot vak, írdstudatlan pdlyőzlí esetén kell kitiilteni!)

tigyleti tanúk jelen okirat a|áírźsźnal igazoljuk, hogy
pá|yáző je|en okirat tartalmát felolvasást követően megértette, és aztkézjegyéve| látta el.

Aláírás:

ES

es

Lakcím: Lakcím:

(..- i' -'') /'
1/'


