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Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás' és a diintós taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

A Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat (a továbbiakban: onkoľmanyzat), va-
lamint a Józsefuiĺľosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt. (a továbbiakban: JGK Zrt.) fe\é az elmtút években
számos megkeľesés éľkezett lakással nem rende|kezo személyek tészérő|, melyben kérték, hogy pľob-
lémájuk megoldásában az onkotmáĺyzatnýjtson segítséget. Az esetek tcibbségében ezek a kérelmek
családoktól és egyedülállóktól érkeztek.

Az onkoľmányzat az e|mu|t időszakban t<jbbek között egyedüláltók, ifiú házasok,lakással nem ren-
delkező kerületi polgiĺľok, és a devizahitelfüet ťtzetni nem tudó családok, illetve diĺákok, valamint
oktatók részére irtki pá|yázatot. A pá|yazatok nagyobb szźza|ékban fiataloknak, illetve 40. életévüket
be nem töltött polgáľoknak, és egy alkalommal 60 év feletteiknek nyújtott lehetőséget bérleti jog meg-
szetzéséte. A 40 és 60 év közötti kĺizépkoruak részére az e|mu|t 4 évben |akáspźiyźnat kiírása nem
történt. A jelen előteľjesztés első mellékletét képezó páIytnati felhívás ezt ahiányt pótolja, így JózseĹ
vaĺosban minden korosztály szźlmźra lehetőség |eszpá|yázatiltjarl bérleti jogviszoný létesíteni.

Je len el őterj e szté s h aľ m a d i k m e l l é kl e t é t képező p áIy azati felhívás,

- alakássalnemrendelkező,
- 40. éviiket be nem töltdtt
- Józsefuarosban a pźůyźzat benyújtását mege|ózően _ állandó, vagy ideiglenes jellegű _ lakó-

hellyel rendelkezett azon polgáľok részéte nyt$tana segítséget, akik a páIyźnat benffitásanak
időpontjában nem rendelkeznek állandó vagy ideiglenes lakóhellyelJózsefuáľosban.

A Budapest Fővĺáľos VIII. kerület Józsefuĺĺrosi onkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásá-
nak feltételeiről, valamint a lakbér méľtékéľől sző|o 1612010. (III.08.) önkormiĺnyzati renđe|et (továb-
biakban: Rendelet) 4. $ (3) bekezdésébe foglaltak szeľint a ptt|yźzaton meghiľdetendő lakások keret-
számát a tul aj dono s i j o gokat gyakorl ó bizottság hatźlr o zza me g.

Fentiekľe tekintettel, az alábbi két pá|yázat kíirását javasoljuk a Tiszte|t Városgazdálkođási és
ügyi Bizottságnak:

(r7
l, r.
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A) a lakóingatlan tulajdonjogával nem rendelkező,40-60 év közötti, Józsefuaľosban állandó vagy
ideiglenes lakóhellyel ľendelkező polgáľok tészére az ,'LNR40 -6012017. típusú'' palyázatkeíě-
tében 20|7 . július 3. _ 2017 .július 28. kijz(jtt az a|ábbi 6 đb lakás kerüljön kiírásľa:

1) Alfrldi u. 16-18. 1. emelet 26. 2 szobés 62,20 m2 komfoľtos2)Józsefu.47.s.emelet3. fszobźs+Zterasz 66,22m2 összkomfortos
3) Leonaľdo da Vinci u.Zlb.2, eme|et}O. 1 szobás 36,90 m2 komfortos
4) Magdolnau.2}.f . eme]'etT4. 2 szobźs 74,70 mf komfoľtos
5) Mráľia u.32-34. ftildszint 4. |+2 fé| szobás 44,70 fił komfortos
6) Tolnai Lajos u.ZI. félemelet 11. 1 szobás 28,89 fiŕ komfoľtos

B) a Józsefuáľosi onkormanyzat rendelkezésére álló lakásai számanak, és a lakásgazdálkodási fe-
ladatainak elIátására való tekintettel, valamint arra, hogy korábban e célcsopoľt szátmfua az
onkormrányzatmźr irtkiptiyázatot, az ,,LNR-JELl20|7-.-tipúsú'' pá|yázatkeľtében az a|abbi 4
db lakás keľüljön kiírásra f0I7.július 3. _ 2017.július 28. közijtt a lakással nem ľende|kezó,
40. évfüet be nem tdltött, Józsefüarosban a pźůyazat benyújtását mege|őzően - állandó, vagy
ideiglenes jellegű _ lakóhellyel rendelkezo azon polgráľok részéte, akik a pá|yázat benyújtásá-
nak időpontjában nem rendelkeznek állandó vagy ideiglenes lakóhellyel Józsefuarosban:

1) Delej u. 51. F.ép. 3. emelet 18.
2) Futó u.27.2. emeletf7.
3) Lujzau. 8. 2. emelet 23.
4) Stróbl Alajos u. 7lL. 1. emęlet 21.

1 szobás
1,5 szobás
1 szobás
f szobás

35,80 m2 komfortos
69,89 fiŕ komfoľtos
33,60 fiŕ komfoľtos
59,80 m2 komfortos

u. A beterjesztés ĺndoka

Az eloterjesztés targyában Tisztelt Bizottság jogosult döntést meghozni.

ilL A döntés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja, hogy a pźiyázatok źilta| anehéz helyzetben élő józsefuĺĺľosi és voIt józsefuráľosi polgá-

rok lakáshelyzete megoldódjon, valamint a pźiyázat iltján meghirdetésre keľiilő tires lakások bérbe-

adása az onkorm źny zat szźĺmár a b evételi fonást j el enthet.

A dĺintés pénzügyi feđezetnem igényel.

Iv. Jogszabályiktiľnyezet

A Budapest Józsefuarosi onkormáĺyzat tulajdonában á||ő lakások bérbeadásának feltételeiről, vala-
mint a lakbér mértékéről sző|ő 1612010. (III.08.) önkormĺányzati renďelet 4. $ (2) bekezdése a|apjźtn a

fulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság határozza meg, hogy milyen csoport szělmáľake|| pélyźaatot

kiírni, és dönt a pá|yázat feltételeiľől, valamint a bérlők kiválasztása során figyelembe veendő szem-
pontokľól.

Az onkoľmźnyzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosításaľa, tulajdoĺljogálrak átrulrázásfua
vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 1I2l20I7. (05.11.) szźlmű képviselő-testületi határozat

rendelkezik a pźiyźľ;ati eljáĺás lefolytatásráľól.

Fentiekľe val ó tekintettel kérem az alábbi hatfu o zati j avasl at elfo gadás át.



Hatńrozatĺ javaslat

./20|7. (VI.26.) száműVĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatátozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

l) 2017.július 3. - 201-7.július 28.kozöttpźiyźzatot ír ki a pźiyázatta kiíľt lakáS felújítasi kötele-
zettségével - azoknak, akik a péůyźzat benyújtásanak napjĺín 40. életévét bet<iltötték, de nem
múltak el ó0 évesek, nem rendelkeznek lakóingatlan fulajdonjogźxal, Józsefuárosban rendel-
keznek állandó, vagy ideiglenes lakóhellyel, és saját maguknak, a velfü egyĹittköltözó hozzá-
taľtozóinak az egy fore jutó létfenntaľtlísát szolgáló havi ľendszeľességgel jaľó nettó bevétele
eléľi a megpéiyázott lakás lakbérének a kétszeresét, valamint legalább aháztartás egy felnőtt
tagia rendelkezik jövedelemmel - 1 év hatźrozott iđőre szóló bérleti szerződéssel, kciltségelvíí
bérleti díj előírása mellett, óvadékÍizetési ktitelezettséggel, az a|źlbbiakban felsorolt és megne-
v ezett 6 darab béľlakásra:

1) Alfrldi u. 16-18. |. emelet26. 2 szobźĺs 62,20 m2 komfoľtos
2) Jőzsef u. 47 . 5 . emelet 3. 2 szobás + 2 terusz66,2f mf ĺjsszkomfoľtos
3) Leonaľdo da Vinci l. 2lb.2. emęIęt2}. 1 szobás 36,90 fiŕ komfoľtos
4) Magdolnau.20.2. eme|et24. 2 szobás 74,70 m2 komfoľtos
5) Mária l. 32-34. ftjldszint 4. I+2 fé| szobás 44,70 fiŕ komfoľtos
6) Tolnai Lajos u.ZI. félemelet 1l. 1 szobás 28,89 Íŕ komfoľtos

Felelős: Józsefuiĺľosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke
Hatľľid(5 : 20|7 . június 26.

2) 20|7.július 3. - 2017.július 28. közĺĺtt pźl|yázatot ír ki a pá|yázatra kiírt lakás felújíüísi kĺitele-
zettségével - Józsefuáľosban a pźiyźzat benyújtását meglőzően - állandó, vagy ideiglenes jelle-
grĺ - lakóhellyelrende|kező 40. évtiket be nem töltött polgrírok részére, akik a pźiyźaatbenyúj-
tĺsának időpontjában nem rendelkeznek Józsefuarosban állandó vagy ideiglenes lakóhellyel és
akiknek, valamint a velfü egytittköltözohozzátartozőinak az egy fore jutó létfenntaľtását szol-
gáló havi ľendszerességge| járő nettó bevétele eléri a megpáIyźzott lakás lakbérének a kétsze-
resét, és legalább ahźztartás egy felnőtt tagja ľendelkezik jövedelemmel - 1 év hatźrozottiđ(ĺre
szóló bérleti szerzőďéssel, költségelvú bérleti díj előírása mellett, óvadék fizetési kcitelezett-
séggel, azalábbiakban felsoľolt és megnevezett4 daľab bérlakásra:

1) Delej u. 51. F.ép. 3. emelet 18.
2) Futó u.27.2. emeletZ7.
3) Lujzau. 8. 2. emelet 23.
4) Stľóbl Alajos u.7lL. l. emelet 21.

1 szobás
1,5 szobás
1 szobás
2 szobás

35,80 m2 komfortos
69,89 m2 komfoľtos
33,60 mf komfoľtos
59.80 m2 komfoľtos

Felelős: Józsefuráĺosi Gazdálkodási Közpo Írt Zrt. igazgatőság elnöke
Hatfuiđő: 20|7 .június 26.

3) hozzájárul, hogy a Józsefriĺľosi Gazdĺĺlkodási KĺlzpontZrt. ahatfuozat 1)-2) pontja szerinti pá-
|yźaatokbírát|ati határidejét indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbítsa.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Közp ont Zrt. igazgatóság elnĺike
Hat"áľidő : 2017 .június 26.
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4) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Ztt.-t ahatáĺozat l)-2) pontjában meghatźrozott
páIyázatok kiírásiíľa, és azok lebonyolításara.

Felelős : Józsefu arosi Gazdálkodási Közp ont Zrt, igazgatősźtg elnöke
Hatáńdő: 2017 .június 26.

5) hozzájátul, hogy apá|yázati Jelentkezési Lap ellenéľtékeként beťlzetett 1.000,- Ft + ÁFA a Jó-
zs efu aro s i G azdálko dĺĺs i Központ Zrt. b ev éte|ét kép ezze.

Felelős : Józsefu aľosi Gazdálkodási Kĺlzp ont Zĺt. igazgatősźtg elnöke
Határidő: 201-7 .június 26.

nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 20|7 .június 20. O/lr"t-\
BozsĺkIstýán Péteľ

v agy ongazdálko đás i igazgatő

rÉszÍľpľrp: JózsBrvÁnosl Gn,zpÁlropÁsI KozpoNT ZRT.

LpÍnrł: Je,ree Axpnľe. MB. LAKÁSGAZDÁLKoon,sl plvÍzlovpzrro i orĹxĹ'J-ďtcu-
II

PÉNzÜcu FEDEZETET IGÉNYEL/NtM1qIŃYpL, IGAZoLAS: ĘJ-- ň.- A
t /t I -*-------J

JoclroNľRoLL: aL w.
ElleNónIzľp:

. /)^

,'/,, ĺfrł*
".,' DR. MÉszÁn ERlre

ALTEGYZO

BBlBRlBszTÉSRE AlrĺI,lr,ĺĺs :

"u.,!űa.ą-?DłN,ą,oe.-Rlľ,ĺÁN Epnú.
JEGYZO AV,ą,noscĺ.zoltĺrc
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pĺĺvlrzlrrr rnr,rrÍvÁs

A Budapest Józsefuĺáľosi onkormányzat, mint Kiíró megbízásából a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ
Zrt.) mint bonyolító - a Budapest Fővóros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság ........./20l7. (ĺ/I.26.) szómú hątórozata alapján - a pá./lyáľzat benyújtásának napján
40. életévét betłilttitt, de 60 év alattl,lakĺiingatlan tulajdonával nem ľendelkezők részére, a jelen
pź)Jyźľ;ati felhívás 1 . számú mellékletében felsorolt 6 db bérlakás bérbeadásara ,,LNR-40 -60t2017. típusú''
nyílt pálvázatot íľ kĺ.

L A pálvázaton ľésztvehet:

1. aki apá|yazat benyújtásának napjrĺn 40. évét betöltötte, de nem múlt el 60 éves,
és

2. Józsefuáľosban ľendelkezik - állandó, vagy ideiglenes - lakóhellyel és
3. saját magának valamint a vele egyĹittköltözo hozzźúartozóinak M egy fore jutó létfenntaľtását

szolgáló havi rendszeľességgel jáľó nettó bevétele eléri a megpályázott |akéĺs lakbérének a
kétszeresét,
Valamint:

4. aki saját maga, illetve a vele egyĺitt kĺiltĺjző hozzéúartozója Iakóingatlan tulajdonjogával vagy
haszonélve zeti jogźlv aI nem ľendelkezik,

5. akinek a lakóhelye szeľint illetékes ĺinkormányzatnźi nincs helyi ađőtartozása, és

6. aki apa|yazati hiľdetményben külön jelölt és felsorolt munkálatok elvégzését vállalja.

il. A pálvázat további feltételei:

o A lakásokat az onkoľmányzat3 évig nem idegeníti el.
o A Magdolna u. 20. 2. emelet 24. szám alattĺ lakás MNP III. pľogľamban vett részt, ezért a

lakást 2026. augusztus 31. napáig nem lehet elidegeníteni!
o A megpźiyázható lakások felújításra szorulnak, esetenként hiányoznak a berendezési tárgyak. A

pá|yźnćlnak. vállalnia kell a lakás felújíttsélt, ľendeltetésszeru á||apotba hozata|át bérbeszámítási

igény nélkül.
o A lakás felúj itasáĺa a bérbeadó a bérleti szerződés megkötésének időpontj átől. számitva I évet

biztosít és ahatfuiďő \ejáÍtátkĺjvetően a felújítas e|végzését ellenőrzi.
o A kozmúvekľe vonatkoző (víz, gźlz, vi||any) felújítási munkálatokat anyertes ptiyaző a hatályos

előírások szerint köteles elvégezni, illetve eIvégeztetni. Az elektromos hálózat cseréjét az érvényben

lévő tűzvédelmi és érintésvédelmi szabvány előírásainak megfelelően' az arÍa feljogosított

szakembeľrel végezheti el. A lakáson belĹil elhelyezett fogyasztói gźnvezeték és beľendezések

felújítása' illetvđ cseréje az éwényben lévő GMBSZ (Gĺíz Mtĺszaki Biztonsági Szabéiyzat)

előírásainak megfeleloen végeztethető el.
o A pá|yazattal érintett takások béľleti đíja a Képviselő-testület döntése a|apjan véltozík. A

|akbétfizetésen tul abér|ő köteles megťrzetni akozizemi díjakat (szemétszźűlítás, villany,ťutés,víz-
csatoľna, gáz stb.) is.

o Amennyiben a lakáshoz erkély/loggiais tartozik, úgy az erkéIyl|oggía alapteľületének 50oÁ-a utiín is

bérleti díjat kell ťĺzetni.
o Amennyiben a páIyaző, vagy avele egyĹitt ktjltĺiző csa|ádtag 3 hónapnál idosebb terhességet igazo|,

a születendő gyermeket a költözőkszź{rrlánźů figyelembe kellvenni.
o 2 évenbelül érvényesen újabb pźlyázatotnem adhat be az az I-II. helyre ľangsoľolt pźtLyáző, aki:

o valótlan adatot kĺiz<ilt, vagy

\)



ilI.

o az eredményhirdetés után visszalépett,
o a bérleti szerułóđésthatĺíridőben nem kĺit<itte meg,
o a bérleti szetzodés megk<ltését kĺjvetően nem tett eleget a pá|yélzatban vállalt felújítási

kötelezettségének,
o a bérleti szeruóđését felmondta.

Nem vehet ľészt a pálvázaton:

aki, vagy a vele egyutt költöző családtag apá|yázatbenyújtásanak napjától számított:
a) 5 éven belül téľítés ellenében sztintette meg az tlnkoľmźnyzati lakásra szóló bérleti

jogviszonyát,
b) 5 éven beliil onkorrnźnyzati lakáson fennálló bérleti jogviszonyával visszaélt és ezt jogeľős

bíľósági ítélet megállapította,
c) l0 éven belül az onkormányzattőI_ kedvezményesen - vásaľolt lakását eladta,
d) tinkoľmźnyzati bérlakását az Önkoľmźnyzattő| 3 éven belülvásĺírolta meg.

aki, vagy a vele egyiitt k<iltöző családtag ĺinkormĺínyzatí lakás béľlője, bérlőtáľsa, vagy aztjogcím
nélkĹil hasznźtlja.

A pálvázó tudomásul veszĺ és a ielentkezésĺ lap - 1. számú melléklet - aláíľásával elfoeadia.
hogv:

az ajánlattevó az aján|attéte|i hataridő Iejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja ajanlattr, M
ajánlattételi hataridő |ejártat k<ivetően azonban a benýjtott ajánLat nem móđosítható,
a hiánypótlási felhívások átvételéľe kizárô|ag személyesen vagy meghata|mazoÍ1 útján van lehetőség. A
Kiíró felhívja a figyelmet arÍa, hogy a hiánypótlási felszólításokat nem küldi postán, ezért ha megadott
időintervallumban nem veszi át a pá|yźző, vdry meghata|mazottja és így a hitnypótlást nem teljesíti' az
Énetelo Bizottság a hiányos ptt|ytaatot abíráiat során változatlan foľmában veszi ťrgyelembe

az ajánlaĺtételi kötötts ég az ajáĺ.iattételi hataridó lejríľtanak napjával kezdődik,

a pá|yźnat visszavonása esetén - amennyiben a pźiyźnati dokumentációt az ajén|attevő ellenérték
fejében szerezte- és aztKiíľó visszaaďja, úgy Kiíľó köteles annak ellenéľtékét visszaÍizetni,

e.) a dokumentáció ellenértékét a Kiíró a d.) pontban meghattrozot|eseten kívĹil semmilyen más

esetben nem fizęti vissza.

v. Meepálvázható lakások száma:

- a pá|yázók, legfe|iebb összesen 3 lakás béľbevételére. a soľľend meqielłilésével nyújthatnak be

pá|yźnatot.

Vl.Bonvolítől azalábbĺ esetekben állapítia mes, hosy a pálYázó pálYázata lĺR

Ha a pá.tryáző nem csatolja a jelentkezésĺ |aphoz a

személyĺ igazo|v ány át,

lakcím ká'ľtyájáú,

j tived ele m igazoliás áft ,

a helyi adĺí igazolást.

Ha apáiyátző nemírja a|á a jelentkezési lap minden oldalát.

rv.

a.)

b.)

c.)

d.)

1.

2.
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4.

aptiyźnatot a felhívásban megjelölttől eltérő módon (elektronikus úton) kézbesítették,

az ajétn|attevő az ajánlattételi hatráľidőn tul nyljtotta be ajanlatát, vagy az ajźn1at az ajfuůattéteti
hatáľidőn tul érkezik be,

5. azt o|yan ajánlattevő nyújtotta be, aki az onkoľményzatta| szemben fennálló korábbi fizetési
kötelezettségét (hęlyi adó, bérleti díj, stb) nem teljesítette,

6. a pá|yázatot nem a kiíró á|ta| jőváhagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában és
adatokkal nyújtotta be,

7. az ajźnlattevőnek a pźiyźľ;ati dokumentációban szeľeplő iratokat, igazolásokat nem, vagy nem aZ
előírásnak megfelelően csatolta,

8. az ajźn|at nem felel meg a pźiyázati dokumentációban meghatźĺtozott feltételeknek, vagy aZ

ajélriattevo nem tett apá|yázatidokumentációban foglaltaknak megfelelő ajźnlatot,

9. az ajénlattevő valótlan adatot közö'lt,

I0. az ajźn|attevó a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a rendelkezésétę á|Iő hataidőn belül nem

vagy nem teljes könien tett eleget,

1 1. ha apá|yazők azl-Iil. pontokban meghatarozott feltételeknek nem felelnek meg,

12.ha a páůyź.r;ó'ĺľ- legkésőbb a hiánypótlási felhívásban meghatńrozott hatáľidőĺg nem csatolják a
. jelentkezési lap mellé a szĺikséges igazolásokat, melyek a következők:

a) apá|yazati feltételek megismeréséről szóló nyilatkozat (jelentkezési lap l. szómú melléklet),

b) a megpźiyáľ;ott lakás helyreállítási kcĺtelezettségéľe tett nyilatkozat (jelentkezési lap 2. számú

melléklet),
c) é|eÍtársi kapcsolatra vonatkozó nyilatkozat (jelentkezési lap 3' számú melléklet),
d) a pá|yazó, illetve a vele együtt kĺjltöző közeli hozzátartozók beköltözhętő lakóingatlananak

tulajđonjogźrőI, vagy haszonélvezeti jogańl szóló nyilatkozat (ielentkezési lap 4-5' szómú

melléklet),
e) apá|yźuó külĺin nyilatkozata (ielentkezési lap 6. számú melléklet)

fl pá|yaző és együtt kĺiltĺjző családtagok személyi okmányainak (személyi igazo|vtny, lakcímkrĺľtya)

másolata
g) apźiyázó lakhelye szerint illetékes önkormanyzalĺő|, a helyi adőtartozásról szóló igazolás eľedeti

példánya'
h) apáIyazó és a vele együtt kĺjltĺjző kcizeli hozzźúartozójanak aptiyázat benyújtását megelózo 3 havi

nettó jövedelmére, vźĺ||a|kozőta voĺatkozóan minimum 3 havi, nettó jövedelemĺe vonatkozóaĺl
tájékoztatast nýjtó NAV igazo|ás eľedeti példánya'

i) a pá|yazó és a vele együttlakó/egyĹittko|toző személyek közötti rokoni kapcsolat igazo|ásfua

szo|géió okiratokat (születési anyakonyvi kivonat, házassógi anyakönyvi kivonat) másolatban,
j) a pá|yazóval egyĹittkcjltöző taľtós beteg betegségét igazo|ő szakorvosi igazo|ás, vagy ORSZI

határozat másolata'
k) jövede|em' vagy nyugdíjról sző|ő igazolás eľedetĺ példánya,

Y'l--
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1 1. ha a páIyaző a jelentkezési lapot, vagy a nyilatkozatokat nem írja a|á, illetve szfüség esetén (siket,
vak, stb.) azéttađékot a tanúk nem íľják alá.

12. haaz egyĹittköltĺizők szttma a hatályos rendeletben meghatfuozottak szerint a lakásĺgény méľtékét,
illefue a lakás befogadóképességét meghaladná

13. ha apáIyazőlpáIyźzőva| egyutt költĺizők külcjn-kiilön nffitjak bepá|yázatukat.

VII. A Kiíľó éľvénvtelenné nyilvánítia a veľsenveztetésÍ eliáľást. ha

a.) az összeférhetetlenségi szabá|yokatmegséľtették, vagy
b.) valamelyik ajánlattevő az eljérás tisztastąát vagy a tĺĺbbi ajĺĺnlattevő érdekęit súlyosan sértő
cselekményt követett el.

A versenyeztetési eljarás soľĺín összeferhetetlenséget kell megállapítani, ha a veľsenyeztetési eljarás
bonyolításában vagy az ajźn|atok elbírálásában olyan személy, szewęzet vagy annak képviselője vesz részt,
aki maga is ajĺínlattevó,vagy
a.) annak közeli hozzźúartozója (Ptk.: 8:1 $ (1) bek. 1. pont)
b.) annak munkaviszony, illetve köziszwiselői jogviszony alapjan felettese vagy alkďmazottja,
c.) mźs szerzódéses jogviszony keľetében foglalkoztatója vagy foglalkoztatottja,

VIII. A Kĺíľó eľedménytelenné nvilvánítia a veľsenveztetési eliáľást. ha

a.) nem nffitottak be érvényes pá|yźnatot,
b.) a benyújtottpá|yźaatok egyike sem felelt meg a pálryazati kiírásban foglalt feltételeknek'
c.) a Kiíró eredménytelennek nyí|vźnítjaazt.

Az eľedménytelen eljáľás esetén a Kiíľó dłint a további vagyonĺigyleti eljáľásľól.
A Kiíľó jogosult az e|járást, annak báľmely szakaszálban ĺnđokolás nélkĺil visszavonni, és eľľő|
hĺľdetményt kifiiggeszteni.

A pálvázat kĺíľásának ĺdőpontia:

A lakások megtekĺntése:

Benvúitásának helve:

A p áův ázat zárt b orítékb zn,
személvesen nvúitható be:

Benvúitásának hatáľideie:

A pálvázat bontásának ideie:

A pálvázat bontásának helve:

20|7.július 3. (hétfő)

Apa|yázők a lakásokat a mellékelt tź.ň.ľránatban meghatĺíľozott
időpontokban tekinthetik meg.

Józsefuiíľosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakźsgazdálkodási
Irodájĺín
(Budapest VIIL, Or u. 8., Tel: 314-10-98, 313-84-28)

hétfon: 13.30-től 18.00 őráíg;
szerdán 08.00-től 12.00 óráig és 13'00-tól 16.30 őráig1'

pénteken: 08.00-től 1 1.30 őráig.

2017.július 28. (péntek) 11.30 óra

2017.július 31. (hétfő) I.l.00 óľa

Józsefuaľosi Gazdá|kodási Kĺĺzpont ZÍt. Lakásgazđĺĺlkodási
Iroda (Budapest VIII., Or u. 8.)
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A páůyánati anyag (pĺźlyózati feltéteteket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap és mellékletei) a
Jĺízsefvárosi GazdáIkodási Ktizp ont Zrt. IďLáľzipénztáráhan (Budapest VIII', Loso,it ,. 2'), Házipénztĺźľ
nyitvatartási rendje: hétfőn: l3.30-től 17'00 óróig; szerdán: o|.oo-tal I2.00 óráig és ]3.00-tot l5.30 órái,;
pénteken: 08.00-től ]].30 óráig) vásáľolhatő y"g, és a Józsefváľosĺ Gazdĺlľodási Ktizpont Zrt.
Lakásgazdá|kodásĺIľodáján (Budapest VIil., oľ,. 8',,, üg1łfélfogadĺis rendje: hétfőn: ]3,30-től I8.00
óráig; szerdán: 08.00-től ]2'00 óróig és I3.00-tót ]6.30 óráig; iZnieken: 08.00-idl l l.šo óráig) vehető át.

1.000,. Ft + ÁFA/db

(A páiyánó annyi jelentkezési lapot és dokumentáciĺót kłiteles megvásáľolni, ahány lakásľa pá;1yńzni
kíván. E gy pályázĺí maximum 3 lakásr a pá./ly ánhat.,1

F'IGYELEM!

A Bonvolító 2017. aueusztus 28. _ 2017. szeptembeľ 4. napia kiizött a JGK Zrt. Lakáseazdálkodási
Irodáiának munkatáľsai útián adia kĺ a szůikséges hĺánvpótlásĺ felhívásokat. ńóĹvet a pálYĺĺzó
személyesen. vagv meghatalmazottia útián vehet át.

Bonvolító felhívia a pálvázók fieyelmét aľra' hogv a hiánypótlásĺ felhívásokat nem küldi kĺ postán.
azok csak a fent meeilLott határidőben vehetők át!!!

A hiánvpĺótlás alapián tett nvilatkozatok nem eľedménvezhetik a nálvázat mĺidosÍtását!

IX. A pályázatok értékelésének szempontiai. illetve az elbírálásnál alkalmazott pontľendszeľ:

a) Lakóhely:
a pa|yaző a pźtLyźz'at beadása napjáig összesen legalább 1 éve, a VIII. keľĹiletben
élewitelszenĺen lakik, és bejelentett lakó-, vagy tartőzkodási hellyel renđelkezik,

a pá|yaző a pá|yźzat beadása napjáig összesen legalább 5 éve, a VIII. kerületben
életvitelszenien lakik, és bejelentett lakó-, illetve tartőzkodási hellyel rendelkezik,

apá|yaző apźlyazatbeađása napjáig ĺĺsszesen legalább 10 éve, a VIII' keniletben
életvitelszeľĺĺen lakik, és bejelentett lakó-, illetve tartőzkodźtsi hellyelľendelkezik,

a pá|yázó a péiyálzatbeadása napjáigösszesęn |ega|ább 20 éve, a VIII. kerületben
élewitelszenĺen lakik, és bejelentett lakó-, illętve tntőzkodási hellyelrendelkezik.

b) egyĺittktilttiző családtag
taľtósan beteg, illetve fogyatékkalélő személy (gyeľmek, illętve felnőtt esetén)

c) munkaviszony:

Apályaző legalább 1 éve folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik Józsefuarosban,
vagy Jőzsefuĺáľosi székhelyÍĺ sajátvźL||a|kozásźtban dolgozik |ega|ább 1 éve.

Apá|yźző legalább 5 éve folyamatos munkaviszoĺuryal rendelkezik Józsefuiíľosban,
vagy Jőzsefuĺĺľosi székhelý saját vállalkozástlban dolgozik 5 éve.

10 éve folvamatos munkavi rendelkezik

pont

3 pont

5 pont

7 pont

I pont

pont

3 pont

ct



Józsefu iíľosban, vagy Józsefu aľosi székhelyĹi sá 5 pont

7 pont
A pá|yaző legalább 20 éve folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik
Józsefuiĺĺosban, vagy Józsefuĺĺľosi székhelyú saját vállalkozásában dolgozik
legalább 20 éve.

:ii:ta

'',,t,

1. Megajánlott bérletĺ díj (min. 1 hó. max. 12 hó)

1.1 3 hónap:
4 hónap
5 hónap
6 hónap
7 hónap
8 hónap
9 hónap
10 hónap
11 hónap
12hőnap

1 pont
2 pont
3 pont
4 pont
5pont
6 pont
7 pont
I pont
9 pont
L0 pont

, Páiyánő havi nettó jiivedelme

2.r
65.000 _ 80.000,- Ft között:
80.001 _ 100.000'- Ft köztjtt:
1 00.00 1 -200.000-Ft kĺizĺjtt
200.001-Ft felett

L pont
3 pont
5 pont
7 pont

1.)

2.)

3.)

X. A nálvázatok felbontása és értékelése:

Az ajtĺl7atok felbontását és értéke\ését jegyzőkönyv felvételével a Bonyolítő végzi.

Az ajźn|atokat taľtalmaző zért borítékokat a Bonyolító a pa7yźzati đokumentációban megjelölt

időpontban bontja fel. Az ajánlatok felbontásánál a bonyolítón kívül megbizottjogi képviselőjének is
jelen kell lennie. A bontási e|jarás nyilvános.

Nem tiltható meg, hogy a pá|yazati ajźn|aÍok felbontásakor ismertessék:

a.) apá|yazó nevét,
*
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b.) a lakóhelyét.

4.) A páLyázati ajĺánlatok felbontásrĺľól és ismeľtetéséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkonyvet -amennyiben a bontáson az ajźn|attevők jelen vaĺmak _ az aján|attevők közül fekéĺt személyek
hitelesítik.

5.) A Bonyolítő a pá|yazati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon tulmenően is jogosult
megvizsgálni az ajĺánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítéséľe, és ennek soľán a csatolt
dokumentumok eredetiségét is ellenőrizhęti.

6.) A pályazati ajánlatok elbíľálása soľán a Kiíró írásban felvilágosítást kérhet a pá]ryazati ajánlattevőtől
az ajén|atban foglaltak pontosítása éľdekében. A Kiíró a felvilágosítás kéľéséről és aĺmak tarta|mźrőI
haladéktalanul írásban éĺtesíti a többi pá|yazatíajánlattevőt is.

7.) A Kiíró apá|yázati dokumentáciőbanmeghatározott éľtékelési szempontok alapján á||apítja meg a
pá|yázat eredményét és rangsorolja a páIyazatí ajánlatokat. A pályźnat nyeľtese az, aki a pá|yér;ati
dokumentációban rögzített feltételek teljesítése mellett a meghatarozott éľtékelési szempontok alapján
a legjobb ajánlatot tette.

A p á'Iy ánat elb íľálásával kap csolatban j o go ľvoslatnak h elye nĺncs !

XI. A pálvázat eľedménvhiľdetésének időpontia:

Apá|yazateredményét legkésőbb 20t7. szeptembeľ 28. napjáig ki kell hiľdetni.
Az e|bírźt|ási határidőt a lebonyolító egy alkalommal meghosszabbíthatja. AziĄ elbírálási hataľidőľől, illetve
annak fiiggvényében az aján|ati kcitöttség időtanamanak meghosszabbitásáĺól a Józsefuarosi Gazdálkodási
Kĺizpont ZÍt.kotęIes apáIyázat kiírásávalazonos módon, hirdetménybenté!ékoztatni apáIyźzőkat.

A páIytĺzat eredményét bonyolító a Józsefuárosĺ Gazdálkodásĺ Ktizpont Zrt. és a Polgáľmesteľi Hivatal
hiľdetőtábláján, valamint Józsefuaľosi Gazdálkođási Kĺjzpont Zrt. és az onkoľmźnyzat inteľnetes
honlapján köteles a legalább 10 munkanapľa kifiiggeszteni, kozzétenri.

XII. A pálvázat nvertese:

A legttibb pontot e|ér(i pźůyáľző.
A Kiíľĺó határozatálbań megn evezi a páIyázat nyeľtese mellett azt a sonendben következő pá|yázőt is,
akivel a nyertes visszalépése, vagy kiesése esetén megköti a bérleti szeruódést. Bonyolító az azonos

pontszámmal rendelkező pá|yźaók köziil a nyeľtest és a második helyre soľolt pá|yazőt sorsolás útján

łátaszt1a ki. A sorsolás nyilvános, azt kozjegyzó jeIen|étében, a pályazati eljaľás lebonyolítój a tt\ta|

<jsszehivott, legalább hiíromtagú sorsolási bizottság folytatja le, amelyről szóló, koĄegyziii okiľatba foglalt
jegyzőkĺinyveĺaz eredmény megállapításáravonatkozó előteľjesztéshez mellékelni kell. A soľsoláson barki

részt vehet'

azonos módon. hiľdetménv útián kiizli!

A soľsolás helye:
jozsefułosi Gazdálkodási Központ Zrt.Lakásgazdálkodási Iroda (Budapest VIII., or u. 8.).

Amennyiben a bérlőként kiválasztott személy - ideértve a soľľendben következő pĺźlyázót ls - a bérbeadóval

valótlan adatot közölt, a bérleti szerzodés megkötésére vonatkozó jogosultságát e|veszíti.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság feĺlntntja a jogźń aľľa, hogy:

t4



az azonos pontszámot elért pá|yazők kcizül a nyeftes, és a második helyľe sorolt pá|yazőt sorsolás
útjrán válasszaki,
a nyertes pá|yazó visszalépése esetén, a soľon követkęző pźiyazőva|kösson bérleti szeruődést,
a páIyézati eljarást eredménýelęnnek nyilviínítsa,
a pá|y ázati felhívást vi s szavonj a.

XIII. A pálvázaton elnyeľt lakások bérbeadása:

1 év hatarozott időre szóló bérleti szeruődéssel, a lakás komfoľtfokozatĺĺnak megfelelő, cscjkkentő és növelő
téĺyezok nélktili lakbér kétszeresének megfelelő óvadékfizetési kötelezettséggel töľténik. A nyertes páLyaző
köteles a Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺlzpont Zĺi.Ingatlanszolgáltatási lľodájával kiilön megállapódásban
rögzített felújítási munkálatokat legkésőbb a bérleti szerződés lejártanak napjáig elvégezni. Amennyiben
béľlő a megállapodásban riigzitett munkálatokat a bérleti szerzőđés iđőtaľtama a|at1nem tudja e|végezĺi,
egy alkalomma| - a béľleti szęrzođés megszűnésének napjáig beadott írásbeli kérelemben - kérheti a bérleti
szerződés 1 éwel történő meghosszabbíttLsáú, melyľől a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság dönt'

A béľleti szerződés _ha abérl(5 az abban és a megállapodásban vállalt feltételeket határidőben teljesítette - a
bérlő kérelmére meghosszabbítható legfeljebb clsszesen - a már eltelt béľleti időszakotbeszámíBła - 5 évre
szó1óan.

XIV. A nveľtes pálvázĺí a béľleti szeľződés megktitéséie ktiteles bérbeadónak az alább felsorolt
iľatok eľedetĺ példánvát bemutatni:

a) személyi igazolvtnyát és lakcímkártyáját,
b) a pályázők és a vele együtt lakó/egyĹitt költöző személyek kcjzötti rokoni kapcsolat ígazo|źsfua

szolgáló okiratokat (EREDETI születési anyakönyvi kivonat, 30 napnál nem régebbi házassógi
anyakÔnyvi kivonat)

c) élettársi kapcsolat esetén pźůyaző kö'teles az é\ettźrsi kapcsolatotközjegyzői okiľatba foglaltatni.

Amenn}'iben a nyertes pályazó a fenti (a-c pontig) okiratokat a bérleti szerződés meekötéséig nem mutatja

be. elveszti jogosultságát a bérleti szęrződés megkötésérę. és azt bérbeadó a soľrendben következő
pályrĺzóval kĺjti meg!

Budapest, 2017 .június 20.

Bozsik István Péteľ sk.
v agy ongazdálko dás i ígazgatő
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* A |akbéľ méľtékét

Cím

I AlfÖldi u. l6.l8' 1. em. 26.

Ó évente felii|v

Lakás
alapteľĺi

lete
(mt)

Szobák
alapter
ĺilete
(mt)

Jĺizsef u. 47 . 5. em.3.

a!

Szobaszám és
komfoľt.
fokozat

62,20

3.
Leonardo Da Vinci u' 2ĺB. 2

em.20. (2. em.5.)

Meepálvázhat lakások adataĺ

36,40

Egyĺitt
kiiIttizók
száma

(minimum-
maximum

fó)

66,22

2 szoba
komfortos

4. Magđolna u. 20. 2. em, 24.

Aktuá|is
béľleti díj
(brutttĺ)*

2 szoba
sszkomfortos

+ Zterasz

min.3 -
max. 6 fö

36,90

.Ť

24,20

Fel jítási fe|adatok

27.527.- Ft

min. 3 -
max. 5 fo

74,70

I szoba
komfoľtos

A mellékletben
felsoľolt munkáIatok

s9,80

39.176.- Ft

Becsĺi|t
he|yľeállítási

kiiItség
fisszesen
(bruttÓ)

min. 1-
max.3 fo

2 szoba
komfoľtos

l. sz. melléklet

A mellékletben
felsorolt munkálatok

16.330.- Ft

min. 3 -
max.6 fó

3.886.200.- Ft

Megtekĺntés
idópontja

A mellékletben
fęlsorolt munkálatok

2017 ,07 ,|0, és 201"I ,07 ,|7 ,

(hétfŐ')

8:30 - 8:45
valamint

2017,07 .13. és 2017,07'20.
(csiit ľt k)

13:30 - 13:45

20.662.-Ft

3.213.100.-Ft

A mellékletben
felsorolt munkálatok

20|7.0,7.10. és 2017.07.|7'
(hétf )

15:30 - 15:45
valamint

20|,7'07 .|3. és 201,7 .07 .20
(csĺit ľt k)

10:30 - 10:45

3.187.700.- Ft

f0|7 .07 .|0. és 2017,07 .|7 ,

(hétfó)
14:30 - 14:45

valamint
2017 '07 .I3 . és 20|7 .07 .20.

(csĺit rt k)
9:30 - 9:45

4.025.900.- Ft

20|7.07.|0. és 20|7,07.17,
(hétfć')

15:00 - l5:15
valamint

2017.07 .|3. és 20|,7.07.20.
(csi.ittirt k)

10:00 - l0:15

\



5. Maľia u. 32-34. fszt.4

6
Tolnai Lajos u

ll.

44,70

.21. félem

34,30

28,89

| +2fé|
komfortos

15,15

min.2 -
max.5 fó

1 szoba
komfoľtos

17.804.- Fr

min. 1-
max.Zfo

A mellékletben
felsoľolt munkáIatok

12.786.- Ft
A mellékletben

felsorolt munkálatok

3.898.900.- Ft

20|,7 '07 .|0' és 20|7.07 ,|7 .

(hétfó)
13:30 - 13:45

valamint
20|7,07 .|3. és 20l'7,07'20.

(cstit rt<ik)

8:30 - 8:45

3.479.800.- Ft

20|7.07.|0. és20|7,07 '|7 '
(hétf )

16:00 - 16:15
valamint

2017 ,07 ,|3 . és 20|7 ,07 ,20.
(csĺit rt k)

11:00 - 11:15

to,



Budapest Vlt|. kerü|et Alföldi utca 16.18. l.26' 62,2m2 kétszoba komfortos lakás felúji
kiiltséebecslése

tásának durva

ssz,
érintett
helyíség éľintett szerkezet lakás felújítás ĺnunka nemenként rész|etezve

becsiĺ|t kiiltség
íFt.l

1 osszes ial ĺakoIatjavítás 160 00(

Összes fal
régi festés eltávo|ítás g|ette|és mennýezet és
o|dalfaI festés, nyĺlászárók mázo|ása 480 00c

osszes nyí|ászárók
asztalos javítás, passzítás, Iakatos
szereĺvények javítása, mázo|ás 240 000

szoba oad|ó pařketta jaVítás, 150 00(

5

konyha
fürdőszoba oldalfal ąidegburkolat javítás 150 Ü0c

6

konyha
fÜrdćíszoba pad|ó ridegburko|at javítás 150 00c

osszes
berendezési tárgyak
és szeľe|vénvei

/ŕC,fiiĺdőkád bontás zuhanyzó + csapte|ep
oeépítés, mosdó+csa pte Iep, mosogató+
isapteĺep, vilIanyboyler (80|) tűzhely cseréje)
reÜzemelése, 450 00c

csSzes 3|ektromos há|ózat

fe| újítás, sza bványosítás, szereIvények
pótlása Vi|ágítótestek feIszere|ése ELMŰ
ügyintézéssel 450 00c

v )sszes 3ázvezeték

fogyasztói hálózat feĺújítá s róaaz
iigyintézéssel 2d b pa ra petes gázkonvektor
cseréie beĺizemelése 450 00c

10 tsszes szennwĺzvezeték te|újítás L50 00(

71 osszes vízvezeték
fe|újítás vízóra szerelés hiteIesítéssel Vízmű
ügyintézésseI 230 00c

tisszesen nettó: 3 060000

Áta27% 826 200

bľuttó összesen 3 886 20Í

i
i
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Budapest V||l.keľület József u.47. V" em. 3. 56,22 m2 kettő szoba+Z t€ľaszos összkomfoľtos takás fe|rijításának
durva kłiltsésbecslése

ssz. érintett he|yĺség éľintett szerkezet lakás fe|újítás munkanemenként rész|etezve becsii|t kiĺ|ľsáo ír+
tapéta bontása, glettelés, festés, penészgát|ó
vegyszerezés 6tn oon

szoba
szönyegpad|ó és ĺamináĺt burko|at csere a|j
kiegvenlítéssel 300 000

összes es 150 000

4 terasz teraszok burkolatának javítása, iIl. cseréĺe 150 onn

osszes nyí|ászárók

m űa nyag nyíĺászáró k átvĺzsgá|ása, javítása,
szereĺvények cseréje, üVeBezés
pót|ása,bejáratĺ ajtó csere, belső ajtók
iavítása, mázo|ása 320 000

6 )sszes
berendezési tárgyak és
szerelvénvei

berendezésí tárgyäk átvizsgáĺása, javítása,
ĺi|ĺanytíĺzheĺy, mosogató, WC+tartá|y, mosdó
:sere,csapteIepek cseréje, pót|ása 310 00(

]sszes eIektromos hálózat
eIektrom05 hálózat átvizsgá|ása, javítása,

;zabványosítása, EtM Ű ügvintézéssel. 280 00c

8 )sszes fűtés
fíitési rendszer átvizsgá|ása, radĺátoro k,

szereIvények javítása 80 00c

o tSszes ĺzvezeték Feĺü|vĺzsgá|at, javÍtás 110 000

10 o55zeS Vízvezeték

reĺü |vizsgálat, javítás, vízó rák cseréje,
ritelesítése, ügyintézéssel 180 000

Üssaesen nettö: 2 53Q,000

ŕir*zĺN 683 10(

összesen bruttól 32'#lĹsB

JGK zrt. Vagyongazdá|kodási |gazgatóság
Késrii|Ę 2017.05.15' |ngatlanszo|gáltatási lroda

,{6
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Budapest V|||. kerületMagdolna utca 20, ||.24"74.1 m2 kétszoba komfortos |akás felújÍtásának durva

ssz.

ĄJ

eřlntetl
érintett szeľkeret lakás fe|újĺtás munkanemenként

becstilt kii|tség
lFr !

fal
1AO Onn

2 fal
régi festés e|távo|ítás glettelés mennyezet és
o|dą!!a! festés, nyílászárók mázo|ása 480 000

l
4

tisszes
asztaIos jaVÍtá5, passzítás, Iakatos
;rereIvénYek javÍtása' mázo|ás 250 000

seoba parkettä 160 000

osszeS oldalfal 150 000

6, ŕĺsszes nadló hidegburkolat javítás 1s0 00c

csszes
berendezési tárgyak
és szere|vénveí

WC,fürdőkád bontás zuhanyzó + csaptelep
beépĺtés, mosdó+csaptelep, mosogató+
csapte|ep, vi||anyboyler {80|) tűzhe|y cseréje,
beüzemelése, 450 00(

I osszes eIektromos há|ózat

fe|újÍtás, szabványosítás, szereIvények
pót|ása vĺlágítótestek felszere|ése ELM |j

ÜgyintézésseI szo|gá|tatás he|Vreálĺítása 560 00(

9 ö55ze5 gázvezeték

fogyasztli há|ózat felújítás FőGÁZ
szo|gá|tatás he|yľeá|lításaügyĺntézéssel 2db
parapetes gázkonvektor cseréie beüzeme|ése 450 00(

1C osszes szennwízvezeték Felúiítás 150 00(

1l tĺsszes yízvezeték
|e|újítás vízóľa szeľe|és hiteIesítéssel Vízmű
igvintézésseI 230 00c

iisszešén nettó: 3 fi{'00Ú

ątazzx 855 900

bľuttó összesen 4 025 900

i8



Budapest Vltl.kerii|et Mária utca 32-34. fsz.4,44,? m2 egy+ két félsrobás komfortos lakás fe|újÍtásának

ssz. érintett szerkezet lakás fe|újíkłs munkanemenként rész|etezve
becsii|t kiiltség

{Ft.l

7 osszes fal
vakoIatjavítás, gĺpszkartonfa| építése ajtóva I

komfortosítás miatt 100 00(

2 osszes fal
régi festés e|távolítás gIette|és mennyezetés
oIdalfaIfestés 350 00(

3 szoba padló parketta javítás, 1s0 00c
A összes oldalfal hidegburkoIat javítása 100 00c

5 csszes pad|ó hidegburkoIat javítása 100 00c

o ôsszes nyílászárók ablak, ajtó, javÍtás, passzítás párkánv ĺavĺtás 140 00c

1 összes tuÍes
kéményes gázfűtő készülékek felújítása
átvizsgálás javítás beüzeme|ése iIltve cseréĺe 280 00c

8 osszes
berendezési tárgyak
és szere|vénvei

WC, szellőzésse|, zuhanytálca,mosdó,
mosogató, tűzhe|y vi||anyboy|er javítása,

ilIetve cseréje, beüzeme|ése 350 00c

9 osszes elektromos há|ózat fe|újítás, szabványosítás ELM tj tigvintézés 450 00c

10 összes qázvezeték fe|Úíítás üzembe he|vezés rŐGÁz ĺisvĺntézés 380 00c

lL osszes ;zennWízvezeték felÜlvizsgá|aĹ ĺavítás 120 00c

L2 ö55zes vízvezeték
felÜ lvizsgá|at, javítás vízóraszerelés hiteIesítés
VíZMťj üevintézés 2s0 000

13 oSszes <émény

kémény feĺülvizsgá|ata felrljÍtás rŐrÉľÚsz
szakvé|aménv alapián 300 00c

összesen nettó: 3 070 000

Aťa27% 8289aĺ

összesen bruttó: 3 898 90t

,t)



Budapestvl|l.kerü|et To]naíLaios utca 21.fé|em. 11. 28.89m2 egyszobakomfoľtos}akásfetújításánakduľva

, , kiiltségbecs|ése

ssz, éríntett he|viséc érintett szerkezet |akás feĺújítás munkanemenként részletezve
becsi'i|t kiĺltség

{Ft.}

o55ZeS fal lakoĺatjavítás, 250 00(

z ö5szés fal

.égi festés e|távolítás g|ettetés mennyezet é5
l|da|faIfestés, mázo|ás 360 00c

3 szoba oad|ó me|egpadló csere 1 50 00(

4 osszes cĺda|faI hidegburkolat javítása 120 00(

osszes pad|ó hide8burkolat javítása 120 00(

o5sze5 nyí|ászárók
lblak, ajtó, javítás, passzítás,szere|vények pót|ása,
tbIaküVeg pót|ás. 120 00(

a osszes gázkészülék !arapet 8ázkonvektor é5 gáztűzhe|y beiizeme|ése 40 00(

osszes

berendezésĺ
tárgyak és
szerelvénveĺ

ĺVC, zuhanyozó, mosdó, mosogató, tűzhe|y, boy|er
;zere|és beĺlzemeĺés 450 00(

osszes
elektrom05 hálózat
és szerelvénvei

etektÍomos há|ózat és mérőhe|y szabványosítása ,

reüzemelés eIektromos szo|gáltatás e|índítása
:LMŰügyintézésse|.szere|vények és vĺlágítótestek
ielszerelése biztonságos beiĺzeme|ése 600 00(

1( osszes gázvezeték

bgYasztói gázvezeték feIii IVĺzsgálat Üzembe he|yezés,

3ázszo|gáĺtatás helyreá||ítása FŐGÁZ
jgyintézésse|,(Píros jogĺzár) 300 00(

osszes ;zennyvízvezeték |eIt.ilVizsgá|at, javítás 80 00(

1 ôsszes vízvezeték
ľezeték felújítás, vízóraszerelés, hite|esítés VĺZvltj
jevintézéssel 150 00(

iissŽesen nettĺi] 2 740 00(

ítazl% 739 80Í

'ruttó 
tisszesen: 3 479 80t

"{í,
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Józsefr aĺosi Gazdálkodiási Kozlont Zrt
Lakasgazdá|kodási Iroda
l082 Budapest, Őr utca 8.

2.

J. n ^.tĺj,ĺ.!4*
,,LNR40-60/2017."

Áĺ: l.000,- Ft + ÁFA

l.

P áily ánati j elentkezési lap

Azon lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkező, Józsefuiírosban állandó vagy ideiglenes lakóhellyel bíró személy részére,
aki a pźiyázat benyújtásának napjaĺl 40. évét betöltötte, de nem múlt eĺ 60' éies, és saját magának valamint a vele
egytittköltöző hozzátartozótnak az egy főľe jutó létfenntartását szolgáló havi rendszerességgel járo nettó bevétele eléri a
megpályázott lakás lakbérének a kétszeresét.
Kiíró a péůyázatľa kiírt lakást felújítási kötelezettséggel, l év határozolt' időre' költségelvĺĺ bérleti díj előírása mellen, a
lakás komfortfokozatlínak megfelelő, csökkentő és növelő tényezők nélkiili lakbér kétsżeresének megfelelő óvadékfizetési
kötelezettséggel adja bérbe.

A megná|vázott lakás címe:

Budapest VIII...... .utca... ........házszäm ...ęmęlet..........aitó

|.1 A pá|yázó szemé|yi adatai:

Neve:
(asszonyoknál születési név is)

Születési adatai: ..hely.. ...ev..

Családi állapota: hajadon' nőtlen f] házas ! elvált !
közjegyzoiokiľattal igazo|télettárs f]
anyakönyvi nyilvántartásba bejegy zett élettárs

(A mesfelelő vá|aszt x-szel kell ielemi!)

ozvegy !

!
Áilandó jelleggel bejelentett lakásának pontos
címe:
(lakóhely)

nnn[l i'."á. teleoülés
ltca hźv,sz,ám emelet... '..aitó

Bejelentkezésének iđőpontj a: hó .naD

Iđeiglenes jelleggel bejelentett lakásának pontos
címe:
(tartózkodási hely)

nnnfl i"o'á. .teleoü1és
hAzązń let aitő

Bejelentkezésének időpontja: hó .nao

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

nnnl-l i,o.4- teleoülés
rf ház,s,z'źłm emelet......aitó

Itt tartózkodásának kezdő időpontja: hó nan

Pá|váző aIáíľása

\

.LĄ



l.1 A pá|yázó (ha ttibb pállyázól van) szemé|yi adatai:

Neve:
(asszonyoknál születési név is)

A elő választ x-sze| kel|

Születési adatai: ..hely... ...ev.. ...hó... .....nap

Családi állapota: hajadon,nőtlen ! házas ! elvált !
közjegy zt5i okiľattal igazo|télettárs !
anyakönyvi nyilvántartásba bej egyzett élettárs

ozvegy !
!

Állandó jelleggel bejelentett lakásának
címe:
(lakóhely)

pontos nnn|l iľ.szám |^^fi,|Á.

rfc hĄzczÁfr i+A

Bej elentkezésének időpontj a: ...ev... '..hó... ...nap

Ideiglenes jellegge| bejelentett lakásának pontos
címe:
(tartózkodási hely)

nnn[l ir'szám. Ienĺiléc
rf. hÁzązĄm

Bej elentkezésének időpontj a: ...ęv... '..hó... ...nap

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

nnn|l ir.szám feIenĺiléc
hĄzązĄm ame|al ąi+A

ÍÍt tartózko dás ának kezdő időpontj a: ...ev... ...hó... ...nap

I. A pá|y áző la kóh elyéľe vonatkozó nyilatkoza ta :

(A megfelelő váIaszt x-szel kell jelölni!)

Józsefvárosban életvitelszerűen é|t (|akóhely v. tartózkodási hety):

l-5 éven keręsztül

5-l0 éven keľęsztĺ'il

10-20 éven keresztiil

ha ą csąlád más tagja vonątkozĺźsĺźban is a feltételekfennĺźllnak, akkor is csak eg)szeres pont ądhątó.

Nem

!
n
tr

Igen

!
n
!

2. P áiy áző csa|ádi kłirĺilményei

Együttkiiltöző csa|ádtag

tartósan beteg, illetve fogyatékkal élő személy

3. Pá|yátzó munkaviszonnya| kapcsolatos nyi|atkozata:

A pályázó folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik
Józsefuárosi székhelyiĺ saj át vállalko zástlban dolgozik:

1.5 éven keresztül

5-10 éven keręsztĺ'il

10-20 éven kereszttil

Józsefurírosi székhelyiĺ munkáltatónál, vagy

n
T
!

Igen

!
n
!

it

:;

,,lą



4. A pályáző álta| megaján|ott béľleti díj, és a jiivedelmi viszonyai:
A vál'asrt. x-szel kell ielölni!

3 hónap

4 hónap

5 hónap

6 hónap

7 hónap

8 hónap

9 hónap

10 hónap

1 l hónap

|2hőnap

Igen Nem

!!!T
!!
T!n!
!!
T!
ND
T!
n!

Apźiyáző havi nettó jövedelme:

65.000 - 80.000'- Ft kÖzött:

80.00l - 100.000,- Ft kiizött:

l00.00 l-200.000-Ft között

200.001-Ft fęlett

Igen Nem

!t
t!
!!
T!

5. A pá|y áző pá|y ázati ľészvétel|el ka pcsolatos ny i|atkozata :

(A megfelelő vá|asrt x.szel kell jelö|ni!)
Igen

a) sajéú magam' illewe a velem együttköltöző hozzćúartozőm lakóingatlan tulajdonjogáva| vagy-ĐJ _--.-- ---_- ." 
I

haszonélvezeti jogával rendęlkezĺ.ink, l lJ
b) önkormányzati lakástjogcím nélkiil használok,

c) önkormányzati lakást a velem egyiitt költöző jogcím nélkül haszrál,

d) helyi adótaľtozásom van, | Ľ
e) 5 éven belül téľĺtés ellenében szĺintettem meg önkormányzati lakásra szóló bérleti I njogviszonyomat, | -
Đ 5 évęn belül jogellenesen önkormányzatibérlakásomat átrahánam

c) 10 éven belül az önkormányzattól vásáľolt ingatlanomat értékesítettem,

h) az önkormányzatibér|akásomat az onkormányzattól 3 éven belül vásáľoltam meg,

i) a pá|yázati hirdetményben felsorolt munkálatok elvégzését saját költségemen, térítési igény I n
nélkiil vállalom, | "

j) legalább 6 hónapja bejelentett munkahellyel rendelkezem, | !
k) rendszeres jövedelemmel rendelkezem, továbbá kijelentem, hogy saját magam és velem l n

együttköltöző hozzátartozóimnak az egy főre jutó havi nettó bevétele eléri a pá|yź.zott lakás | |_J

lakbérének a kétszeresét.

t) a jelentkezési lap és dokumentáció megvásáťrćsőú igazo|ó pénrtźrbizonylat másolatát csatolom | !
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5. A pályázaton e|nyeľt lakásba a pá|yázőna| egyiittkiiltiizó szemé|yek:

A p á|y ázćx a| e gyiitt k lt zik :

(név, sztiletési hely, sziiletési év, hÓ, nap)

l)név:

sz.hely:

év:

2)név:

sz.hely:

év:

hÓ:

3)név:

sz.hely:

év:

hÓ:

4)név:

sz.hely:

év:

A'pá|yázőva| milyen jogcímen lakik egyiitt?
(házastársa, gyermeke, sziilóje, unokáj a,

nagyszĺ.ilój e, k zokiľattal igazo|t élettiársa)

A fentiek k ztil a megfelelö jogcĺmet be kel|
írni!

hÓ:

nap:

5)név:

sz.hely:

év:

Jogcrm:

hÓ:

nap:

6)név:

sz.hely:

év:

jogcím:

hÓ

nap

7)név:

sz.hely:

év:

jogcím:

hÓ:

nap:

A' pźtlyźu;ó és a vele egyĹittk lt zők egy f ľe jutő, havi nettÓ j vedelme:
(A j ov e del em i gaz ol as ok E RE D ET I p é l dlźny át m ell éke lni kell)

Az egytittk lt zó. jelenlegi lakÓhelye:

Jogcrm:

hÓ:

Bej elentett lakÓhelye:

nap

Jogclm:

Bej elentett lakÓhelye:

nap:

jogcím:

Bejelentett lakÓhelye:

nap

Az egytittk lt zó"jelenlegi
lakÓhelyének bejelentkezésének kelte:

jogcím:

Bej elentett lakÓhelye :

B ej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

B ej elentett lakÓhelye :

Bej elentkezésének idĺĺpontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentett lakÓhelye :

Bej elentkezésének idöpontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bejelentett lakÓhelye:

Bej elentkeresének idöpontj a:

év:
hÓ:

nap;

Bej elentkezésének idŐpontja:
év:
hÓ:

nap:

ł

Bej elentkezésének idópontja:
év:
hÓ:

nap:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:
nap:

!InnII forint/fó

Pá|yáző a|áírása



A páůy ánat elbíľálása szempontj ából:

legyĹittköltözők: a lakásigény méľték szempontjából egyĹittköltözőnek a pźiyazőt és a vele egyĹitt ktiltozni
kívánó élettáľson tuI azon személyeket lehet ťrgyele'mue venni, akik a 

.bérbeadó 
hozzájĺtru|asa nélkiil

fogadhatók be a lakásba, ezen személyek: a palyaző hźnastársa, sziilője (ör<ikbefogadó, mostoha- és
nevelőszülője), gyermeke (ĺir<ikbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek), uparyłoĺ,al jogszeriĺen egyĹittlakó
gyeľmekének gyermeke

]befogądó-kéĘesség: az ,,egyiittkĺjltözők'' és a további kĺjltĺizok egyĹittes szźĺĺla szerint, személyenként
legalább 6 mZ lakószoba (ide értendő a hall, az alkov és a hálófĺ)tke @_á|apterület kellhogy jusson

bektiltöző személyek: az ,,egyĹittköltözők''" és a további költĺizők egyĹittes szźtma (az összes lakásba kottoző)

A DálYázati kiíľásban szeľeplő lakások esetében. ielen nálvázatnál alkalmazott lakásieénv mérték:

Pá|yázó a|áírása

Figyelembe vett személyek
száma:

Lakás igény méľtékének alsĺí
határa

Lakás igény méľtékének felső
határa

2 fóis 1 szoba 1,5 szoba
3fő I szoba 2 szoba
4fő 1,5 szoba 2.5 szoba
5fo 2 szoba 3 szoba
6fő 2 szoba 3.5 szoba
7fő 2.5 szoba 4 szoba
8Íő 3 szoba 4,5 szoba
8 fő felett Személyenként fél szobźx a|

nasyobb. mint 8 fő esetén
Személyenként fél szobáv aI

nasvobb"mint8füesętén

\

Jý



]. sz. melléklet
A páůy äzĺó nyilatkozata

.:::::::::::::.:...::::...::::..::::.- łńj;;;;;i;j;i;.;Ĺi*. $ll],u;;i kij;i;ä, höy;; 
"E:łi,;:i*.ľ$ľjłmegismeľtem, megértettem. A köz<ilt adatok megfelelnek a vďóságnak. Tudomásul veszem' hogy

amennyiben a ptůyázati felhívásban közölt feltételeknek nem felelek -.g] ĺl"t,, e az ott e|óírt igazo1ásokat'
nyilatkozatokat hatĺíridőben nem, vagy nem megfelelően nyújtom be, apźú|azatom éľvénýelen.

Az alábbi lakásokľa nyújtottam be pźiyázatot:

- Budapest, VIII. .......utca .....házszźm .........emelet ... ....ajtó I
- Budapest, VIII. .......utca .....hźnszźm ........emelet .... ...ajtó !
- Budapest, VIII. .......utca .....hźzszźtm ......'..emelet ... ....ajtó !
FÍgyelem!

Kérjiik, hogy a pályaző,a címek mtĺgötti!-ba (1,2,3) sorszámmal jel<ilje meg, hogy melyik lakást szeľetné
első, illetve másod- harmadsorban elnvernĹ

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

páůyáző a|áírása

személyi igazo|v tny szźlma (kötelező)

telefonszĺĺma

AIáírás:

Lakcím:

Aláírás:

Lakcím:

4r



2. sz. melléklet

Pályáző nyilatkozata a megpátyázott lakás

helyreál| ítására vonatkozóa n

n";';;., ...... .. ... .... .. ;;;" "";ľ::il'ff'.#:;} u,^ou,u,u; ;;il;:''ď;
Budapest VIII., ,......szélm alatti lakásban - a páIyazat megnyerése

esetén- a szfüséges műszaki, felújítási munkálatokat sajźú költségemen, a bér|eti szerzodés megkötésétől

számitott 1 éven belül elvégzem.

Tudomásul veszem, hogy a műszaki munkfü befejezéséľe rendelkezésre álló hataridő eľedménytelen letelte

esetén bérbeadó, a bérleti szerződést felmondhatja.

Tudomásul veszem továbbá, hogy a tulajdonos ĺinkoľmanyzat a|akásra 1 éves, hatfuozott időtanamú bérleti

szeruodéstk<jt velęm.

páiyáző aláírása

személyi igazo|v źny szźlma (kötelező)

Aláírás:

Lakcím:

A|áírás:

Lakcím:

ĺv<t



.'. sz' melléklet

Nyilatkozat
élettársi kapcsolatľól

(név) (születési név: sziiletési hely:
.......)

élettaľsa . (születési név: . ...., születési hely:
..., születési idő: . ......anyja neve: . szig. szám: ...... .........)

szétm alatÍi lakos büntetőjogi felelősségtink tudatában
kijelentjĺik,hogy .. őtaéIęttáľsi kapcsolatban éltink.

Kĺizös gyermekiink: *van *nincs

1.) neve: ... . . . születési idő: aÍIyja neve: .

2.) neve: ... születési idő: . .......anyjaneve: .

3.) neve: ...... sziiletési idő: ..anyjaneve: .

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

Budapest, 20..... ....... hó ..... nap

nev nev

..... iigyleti tanú jelen okirat a|áírásáva| igazolom, hogy '. pá|yaző

jelen okirat tarta|mát felolvasást követően megértette, és azt kézjegyével látta el.

Aláírás:

Lakcím:

Aláírás:

Lakcím:

2(



4. sz. melléklet

A pá|y ázó lakóingatlan tulaj donjogáľólo
vagy haszo nélv ezeti j o gá ľól szóló nyilatkozata

;;;,:;,:;;;,;ii|,...........i,,,,,,,,,)ľ^;^,,i":::,,::"
a ........... . (település neve), hrsz. a|att felvett, természetbęn ...

(telepulés neve), ... szźlm a|att ta|á|hatő .. megnevezésű ingatlan,

... l . . . arányű * tulaj donos ď haszonéIv ezóje vagyok.

apá|yźnő(k) a|źútźsa

személyi igazolrv ány szźrna (kötelező)

(FIGYELEM! A nyilatkozatot, az irat úthtizósa mellett akkor is ald kell írni, ha a páiyźlzőva| egyůittktilttiző
hoz'zátartozónak nincs tulajdona, vagy haszonélvezeti joga! A nyilatkozatot minden egyiittköltöző
csalúdtag kiilön kiiteles kitölteni! )

AIáirás:

Lakcím:

Aláíľás:

Lakcím:

)q



5. sz. melléklet

A pá|yázóval egyĺittkiiltiiző hozzátartoző |akőingatlan tutajdonjogáľól, vagy
haszonélv ezeti j ogá ról szóló

nyilatkozata

,. (név. születési név)
(születési hely, idő) (anyja neve) je|en okirat aléitésáva| kijelentem, hogy a

.. (település neve), hrsz. a|att felvett, természetben
(település neve), ... szźtm a|attta|źt|ható .... .... megnevezésu ingatlan,
... l .. . aúny6 * tulaj dono sď haszonéIv ez(5je vagyok.

a páIy źnćxal e gyiittkö ltöző
a|áitźsa

személyi igazoIv źny szźlma (kötelező)

(FIGYELEM! A nyílatkozatot, az írat lÍthtilzdsa mellett akkoľ is ald kell írní, ha a páůyálzőva| egyiittkiiltöző
hozzátartozőnak nincs tulajdona, vagy haszonélvezeti joga! A nyilatkozatot minden egłiittkiiltöző
csalddtag kiiliin kiiteles kitöltení! )

.. ügýiéti tanú jelen okiľat aláításźlva| igazolom, hogy . .... páIyaző
jelen okirat tafta|mát felolvasást kcivetően megéľtette, és aztkézjegyével látta el.

Aláírás:

Lakcím:

Aláírás:

Lakcím:

ÜU



2.)
3.)

4.)
s.)

6. sz' melĺéklet

^ 
P 

^LY ^zo 
rtrĺ,oľ I\IYILATKo zAT A

Alulíľott pá.Iyá'ző tudomásu| veszem, hogy:
1.) ha apá|yźnott lakásra bérleti jogot szerzek, azt a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuáľosi onkormányzat a

bérleti szerződés megkötésétő| szźtmitot|3 évig nem idegeníti el a ľészemre (kivéve a Magdolna u.20.2. emelet
24. szźtmalatti lakrást, amely MNP III. programban vett ľészt. E lakás tekintetében az eliděgenítésiti|a|om2026.
augusztus 31. napjáig szól!);
a lakás lakbérét apáĺ|yázati hirdetmény melléklete taĺta|mazza;
az elnyert lakás használatra a|kalmas állapotának megteľemtését, annak felújítását' a közmĺĺvel kapcsolatos
munkálatokat saját k<iltségemen és hatályos rendelkezések, szabványok szeľint vagyok köteles elvégezńi,
a lakbér összege minden évben a Képviselő-testĺilet döntésében fogĺalt méľtékben emelkedik;
a lakbéren felül köziizemi dijfĺzetési (villany, góz,fíités, víz-csatorna stb.) kote|ezettségem van.

Nyilatkozom, hogy:
- a VIII. kerületi Önkormányzathozkoľábban nýjtottam be lakáspályázatot**:

TGEN NIEM*
- Igen vźiasz esetében kell kitölteni:

A pá|yázatomat ... néven'

..cím alatti lakásľa

évben nyrijtottam be.

- A pźůyázaton I., il. vagy III. helyezést éľtem el:
* megfelelő szoveg alóhúzandó
t* Bizottsdghoz, az onkormányzat vezetőihez benyújtott úgynevezett méItányossági lcĺtrelmek, illetve mós

Ónkoľmónyzatokhoz benyúj tott lakósigénylés ek nem számítanak pályázatnak.

Tudomásul veszem' hogy f évig a megjelenő |akáspá|ytnatokľa érvényesen nempá|yźahatok, ha:

valótlan adatot kozö|t, v agy
o az eredményhiľdetés után visszalépett,
o a bérleti szerződést határidőben nem kötötte meg,
o a bérleti szerződés megk<itését követően nem tett eleget apá,Lyźnatban vállalt felújít.ási kötelezettségének,

o a béľleti szerződését felmondta.

Kijelentem továbbá' hogy:
1.i a páiyźuati hirdetményben szereplő pźúytľ;ati fęltételeket megismertem, azokat magamľa nézve kötelezően

elfogadom;
2.) amegpályázott lakás fenntaľtasi költségeit fizetem.

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

Tanúk:
Név: Név:

es

ES

Lakcím: Lakcím:

pźůytnő(k) a|źirása



3. n , ,j-a.;L-0"1

pĺrvĺzĺľr ľBr,HÍvÁs

A Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat, mint Kiíľó megbizásából a Józsefvźrosi Gazdálkodási Központ
Zrt. mint Bonyolító - a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Vórosgazdálkodósi és
Pénzügyi Bizottság ........../20I7. uI.26.) számú határozata alapján - a |akással nem rendelkező, 40.
életéviiket be nem ttilttitt' Józsefváľosban a pá.Jyázat benyújtását megelőzően _ áIlandĺí, vä8ý
ideiglenes jellegÍĺ _ lakóhellyel rendelkezett azon polgárok részére, akik a pá|yázat benyrijtásának
időpontjában nem ľendelkeznek állandĺi vagy ideiglenes lakĺihellyel Jĺizsefvárosban, de ismét kerĺileti
lakosok kívánnak lenni 4 db bérlakás bérbeadására ,,LNR-JEL|2017. típusrĺ'' nvíIt páIvázatot ír ki.

I. A pálvázaton ľésztvehet:

1. aki apáIyázatbenytĄtásának napjźln a 40. életévét nem töltötte be,
és

2' aki koľábban ugyan rendelkezett Józsefuárosban _ állandó, vagy ideiglenes - lakóhellyel, ám a

' pá|yźnat benyújtásakoľ nem rendelkezik,
és

3, sajźú magának valamint a vele együttköltözó hozzátar:tozóinak az ew főre jutó létfenntaľtását
szo|gźiő havi rendszerességgel járő nettó bevétele eléri a megpá|yźzott |akás lakbérének a
kétszeresét.

Valamint:

4. aki saját maga, illetve a vele egyiitt költöző hozzátartozója lakóingatlan tulajdonjogával nem
rendelkezik,
akinek a lakóhelye szeľint illetékes cinkormányzatná"| nincs helyi adőtartozása, és
aki apáIyźuati hiľdetményben kiiltin jelĺilt és felsoľolt munkálatok elvégzését vállalja.

A pályázat további feltételei:

A lakásokat az onkoľmányzat3 évig nem idegeníti el.

A Lujza u. 8. 2. emelet 23. szám alatti lakás MNP programban vett részt, ezért a lakást 2026.
augusztus 31. napjáig nem lehet elidegeníteni!
A megpályázhatő lakások felújításľa szoľulnak, esetenként hiányoznak a bercnđezési tárgyak. A
pá|yazőnak vállalnia kell a lakás felújittlstlt, rendeltetésszeĺu á|Iapotba hozatalát bérbeszámítási
igény nélkül.
A lakás felújításáľa a bérbeadó a bérleti szetződés megkĺitésének időpontjátő| számitva 1 évet
biĺosít és a határidó |ejártfi követően a felújítás e|végzését ellenőľzi.
A kĺizmúvekľe vonatkoző (víz, gtn, ví|Iany) felújítási munkálatokat a nyeľtes pályaző a hatályos
előírások szerint köteles elvégezni, illetve elvégeztetni. Az elektromos há|őzat cseréjét az éwényben
lévő hĺzvédelmi és érintésvédelmi szabvźny előírásainak megfelelően, az arÍa feljogosított
szakemberre| végezheti el. A lakáson belül elhelyezett fogyasztói gázvezeték és berendezések
felújítása, illetve cseréje az éwényben lévő GMBSZ (Gaz Műszakí Biztonsági Szabá|yzat)
előírásainak megfelelően végeztethető el.

A pá|yazatta| érintett lakások bćľlcti díja a Kópvisclő-tcsttilct dĺjntćse a|apján vtitozik. A
Lakbérťtzetésen túl abér|ó köteles megfizetni akozuzemi díjakat (szemétszá|lítás' villany,ťútés,viz-
csatorna, gaz stb.) is.
Amerrnyiben a lakáshoz erké|yl|oggiais l'artozik, úgy az erké|ylloggia a|apterĹiletének 50oÁ-a után is
kell bérleti díjat kell ťtzetĺi.

5.

6.

il.

a

o

,W
3 4



. Amennyiben apá|yáző, vagy a vele együtt koltöző családtag 3 hónapnál idősebb terhességet igazol,
a születendő gyermeket a koltözők sztlmáná| figyelembe kell venni.

o 2 éven belül érvényesen újabb pá|yźĺzatot nem adhat be az az I-II. helyre rangsorolt pá|yáző, aki:
o valótlan adatot kozol|vagy
o az ęredményhirdetés után visszalépett,
o a bérleti szerződést határidőben nem kötötte meg'
o a bérleti szerzőďés megkötését követően nem tett eleget a páIytnatban vállalt felújítási

kĺjtelezettségének,
o a bérleti szerzodését felmondta.

ilI. Nem vehet ľészt a pálvázaton:

- aki, vagy a vele együtt költöző családtag apá|yázat benyújtásĺínak napjától számított:

a) 5 éven belül térítés ellenében szüntette meg az önkoľmźlnyzati lakásra szóló bérleti
jogviszonyát,

b) 5 éven belül önkormányzatí lakáson fennálló bérleti jogviszonyával visszaé|t és eztjogerős
bírósági ítélet megállapította'

c) 10 óven beIu| az ÖnkormányzattőI_ kedvezményesen - vásáľolt lakását e|ađta,
d) önkormźnyzatibérlakását az onkormźnyzattő| 3 éven belül vásaľolta meg,

- aki, vagy a vele együtt költciző családtag clnkormányzatiLakás bérlője, bérlőtaľsa, vagy ań.jogcím
nélkül haszná|ia.

Iv. A pálvázĺĎ tudomásul veszi és a ielentkezési lap _ 1. számr'i melléklet . aláírásával elfogadia.
hosy:

a) az aján|attevó az aján|attéte|i hataľidő lejártáig módosíthatj a vagy visszavonhatja ajtnlatát, az
ajan|attéte|i hataľidő |ejártźú kĺjvetően azonban a benyújtott aján|at nem módosithatő,

b) a hiánypótlási felhívások átvételére kizárő|ag szemé|yesen vagy meghata|mazott útján van lehetoség. A
Kiíró felhívja a figyelmet arÍa, hogy a hiánypótlási felszólításokat nem küldi postán, ezért ha a megadott
időintervallumban nem veszi át a pá|yźző, vagy meghatalmazottja és, így a hiánypótlást nem teljesíti, az
Éltetelo Bizottság a hiányos pá|yázatot abíréiat során vá|tozatlan foľmában veszi figyelembe.

c) az ajźn|attételi kötötts ég az ajáĺúattételi határidő lejartanak napjáva| kezdődik,

d) a páIyźzat visszavonása esetén, amennyiben a pá'|yázati dokumentációt az ajźn|attevő ellenérték
fejében szeÍezte, és azt Kiíró visszaadja, úgy köteles annak ellenéľtéket visszafizetni,

e) a dokumentáció ellęnértékét a Kiíró a d.) pontban meghatźrozott eseten kívül semmilyen más
esetben nem fizeti vissza.

v. Megpályázható lakások száma:

- a pá|yźnók, legfeliebb összesen 3 lakás bérbevételére" a sorrend megieltilésével nyijthatnak be

pá|yźzatot.

vI. Bonvolítĺó az alábbi esetekben á|lapítia mee" how a pályázó pálvázata ÉRVÉNYTELEN:

1. Ha a pá|yáző nem csatolja a jelentkezési laphoz a

- szeméIyiigazo|ványát,

- Iakcím kártyáját,
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- jtivedelemigazolását,

- a helyi adó igazolást.

2. Ha a pállyátző a je|entkezési lapot nem írja a|á.

Bonyolítĺó az 1. pontban írt okiratok. illetve a 2. pontban íľt nyilatkozatok pótlására nem ad ki
hiánvpótlási felhívást. Az iratok hiányában éruénvtelenné nvilvánítia a pályázatot.

3. apáIyázatot a felhívásban megjelölttől eltérő módon (elektronikus úton) kézbesítették,

4. az ajánlattevo az ajánlattéte|i határidon túl nyújtottabe ajánlatát, vagy az ajźlnlat az ajźn|attéte|i

határidőn túl érkezik be,

5. azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az onkormźnyzatta| szemben fennálló korábbi fizetési
kĺjtelezettségét (helyi adó, bérleti díj' stb.) nem teljesítette,

6. a pá|yźzatot nęm a Kiíró á|ta| jővźlhagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő foľmában és

ađatokkal nyújtotta be,

7. az ajźtĺIattęvő a pá|yázati dokumentációban szereplő iratokat, igazolásokat nem' vagy nem aZ

előírásnak megfelelően csatolta,

8. az ajźn|at nem felel meg a palyázati dokumentációban meghatározott fęltételeknek, vagy aZ

aj anl attevő nem tett a p á|y ázati do kumentác i ó ban fo gl altaknak me gfe lel ő aj tn|atot,

9. azajźnlattevő valótlan adatot közölt,

I0. az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a ľendelkezésére tll|ó hatáĺidőn belĹil nem

vagy nem teljes körűen tett eleget,

11. ha apáIyázőkazL-I[' pontokban meghatźrozott feltételeknek nem felelnek meg,

12.ha a pá|yánők legkésőbb a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőig nem csatolják a

jelentkezési lap mellé a szükséges ĺgazolásokat, melyek a következők:

a) apá|yazati feltételek megismeréséľől szóló nyilatkozat (jelentkezési lap l. számú melléklet),
b) a megpá|yázott lakás helyreállítási k<jtelezettségére tett nyi|atkozat (jelentkez.ési lap 2. számú

melléklet),
c) é|ettarsi kapcsolatľa vonatkozó nyilatkozat (jelentkezési lap 3. számú melléklet),
d) a páLyazó, illetvę a vele egyutt kĺjltöző közeli hozzátartozók beköltözhető lakóingatlanának

tulajdonjogaľól, vagy haszonélvezeti jogaról szóló nyilatkozat (elentkezési lap 4-5. számťl

melléklet),
e) apá|yázó külön nyi|atkozata (ielentkezési lap 6. szómú mellékĺet)

fl pá|yáző és egyĹitt költöző családtagok személyi okmányainak (személyi igazo|vźny, lakcímkáľtya)
másolata

g) a pá|ytlzó lakhelye szeľint illetékes <inkormanyzattő|, a helyi adőtartozásľól szóló igazo|ás eredeti
példánya'

h) a páIyazó és a vele egyiitt kĺiltĺjző kĺjzeli hozzátartozőjának a pá|yźnat benyújtását megelozo 3 havi
nettó jövedelméľe, vá|Ia|kozőra vonatkozóan minimum 3 havi, nettó jövedelemľe vonatkozóan
tźĄékoztatást nyújtó NAV igazo|ás eredeti példányao

i) a páIyáző és a vele egyĹittlakóiegyĹittkĺiltöző szeméIyek közötti rokoni kapcsolat igazolására
szo|gá|ő okiratokat (szüĺetési anyakönyvi kivonat, házassági anyakonyvi kivonat) másolatbaĄ
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/ jövedelem, vagy nyugdíjról szőIő igazolás eredeti példánya,
l 1. ha a pá|yáző a jelentkezési lapot, vagy a nyl|atkozatokat nem írja a|á, illetve szükség esetén (siket,

vak, stb.) azárađékot a tanrik nem írják alá.
12. ha az együttköltĺjzők szźlrrĺa a hatályos rendeletben meghatározottak szerint a lakásigény méľtékét,

illetve a lakás befogadóképességét meghaladná
13. ha apźĺIyźnőlpá|yazőva| egytitt koltözők külon-kü]cjn nyújtják be pá|yźzatukat.

VII. A Kiíľó érvénvtelenné nyilvánítia a versenyeztetési eliárást' ha

a.) az osszeférhetetlenségi szabá|yokatmegsértették, vagy
b.) valamelyik ajttnlattevo az e|jarás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő
cselekméný követett el.

A versenyeztetési eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a versenyeztetési eljáľás
bonyolításábanvagy az ajtnlatok elbíľálásában olyan személy, szervezet vagy annak képviselője veszrészt,
aki maga is ajánlattevő, vagy
a.) annak koze|ihozzátaĺtozója (Ptk.: 8:1 $ (1) bek. 1. pont)
b.) annak munkaviszony, illetve köztisztviselői jogviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,
c.) mts szerződéses jogviszony keľetében foglalkoztatőjavagy foglalkoztatottja.

YIII. A Kiíľĺi eľedménvtelenné nyilvánítia a versenveztetési eliárást, ha

a.) nem nyújtottak be érvényes pá|ytnatot,
b.) a benýjtott pá|yázatok egyike sem felelt meg a pá|yázati kiírásban foglalt feltételeknek,
c.) a Kiíró eredménýelennek nyi|vánítjaań..

Az eľedménytelen eljárás esetén a Kiíľó dtint a további vagyonĺigyleti eljáľásról.
A Kiíľó jogosult az e|járást, annak bármely szakaszában indokolás nélkül visszavonnÍ, és errő|
hirdetményt kifü ggesztenĺ.

A pálvázat kiíľásának időpontia 2017. júlĺus 3. (hétfő)

A lakások megtekintése: A páIyázők a lakásokat a mellékelt tá.}llá.zatban meghataľozott
időpontokban tekinthetik meg.

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

A p áův ánat zárt b orítékb an.
személyesen nvúithatĺó be: hétfőn: l3.30-től 18.00 óráig;

szeľdán: 08.00-től |2.00 óľáig és 13.00-tól 16.30 őráig;
pénteken: 08.00-től 11.30 óráig.

Benyriitásának hatáľideie: 2017.július 28. (péntek) 11.30 óra

A pálvázat bontásának ideie: 2017. júlĺus 31. (hétfő) 11.00 óľa

A pályázat bontásának helve: Józsefuarosi Gazdálkodási Kcizpont ZÍt. Laktsgazdálkođási
Iroda (Budapest VIIL, Or u. 8.)



A pá|yázati anyag (páĺyázati felt,óteleket tąrtalmazó tájékoztató, jelentkezési lap és mellékĺetei) a
Józsefvárosi GazdáIkodási Ktizpont Zrt. Házipénztárában (Budapest VIII., Losonci u. 2.), Házipénztár
nyitvatartásirendje: hétfőn: ]3'3)-től 17.00 óráig; szerdón: 08.00-től ]2.00 óróigés ]3.00-tól I5.30 óráig;
pénteken: 08.00-től ]].30 óráig) vásárolhatŁ -.g, és Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt.
Lakásgazdálkodási lľodáján (Budapest VIII,, or u. 8., az ügłféĺfogadás rendje,.hétfcÍn: ]3.30-tőĺ ]8.00
óľdig; szerdán: 08.00-től 12.00 óráigés 13.00-tól Iő.30 óráig; pénteken: 08.00-től 1].30 órĺźig) vehető át.

A ielentkezési lap és dokumentáció ára: 1.000,-Ft + ÁFA/db

(A pá|yánő annyi jelentkezési lapot és dokumentációt ktiteles megvásárolni' ahány lakásľa pá|yázni
kíván. Egy pályázó maximum 3 lakásľapá|yázhat.)

FIGYELEM!

A Bonvolító 2017. aueusztus 28. - 2017. szeptembeľ 4. napia ktiziitt a JGK Zrt. Lakásgazdálkodási
Iľodáiának munkatársai útián adia ki a szükséees hiánypótlási felhívásokat. melyet a pályázó
személvesen. vagY meehatallłlazottia útián vehet át.

Bonvolító felhívia a pálvázĺík figyelmét aľra. hogy a hiánypótlási felhívásokat nem küldi ki postán.
azok csak a fent meeadott határidőben vehetők át!!!

A hiánvpĺótlás alapián tett nyilatkozatok nem eredménvezhetĺk a páIvázat mĺídosítását!

IX. A pályázatok értékelésének szempontiaĺ' illetve az elbírálásná| alkalmazott pontrendszer:

A pontozandĺó szempontokat okiratokkal keII igazolnĺ!

pontozandó szempont adható pont

a) a pá|yázat benyújtását mege|őzően Józsefvárosban életvitelszerűen élt
(lakóhely v. tartőzkodási hely):

0-5 éven keresztül
5-10 éven keľesztül
10-15 éven keľesztül
15 évnél tĺjbb.

b) a pá|yáző legalább egy családtagia _ házastárs, vagy élettáľs és
gyermekeik - Józsefuárosban él,

c) munkaviszony:

A palyźao legalább 1 éve folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, vagy a saját
vállalkozásában dolgo zik lega|źlbb 1 éve.

A páIyáző legalább 2 éve folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, vagy a saját
v á||alkozásában do l go zik 2 év e.

A páIyáző legalább 5 éve folyamatos munkaviszonnyal ľendelkezik, vaEY a saiát

1 pont
3 pont
5 pont
7 pont

I pont

I pont

3 pont

5 pont
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vállalkozásában dolgoz1k 5 éve

A pá|yáző legalább 10 éve folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, vagy a saját
vállalkozásában dolgozik 10 éve | 7 pont

Amerľryiben a páIyáző Józsefvárosi székhelyű tarsaságnál rendelkezik
munkaviszonnyal, illetve vállalkozásának székhelye Józsefuárosban van. | + lpont

2. A pállyánő iskolai végzettsége tekintetében:

pontozandó szempont adhatĺí pont

A páIy áző kozépfokú vé gzettsé ggel rendelkezik

A p ály ázo j ó zsefu áro si iskolában tanult, illetve tanul.

2 pont

+ I pont

pontozandó szempont adható pont

1. Megajánlott béľletĺ díj (min. 1 hó - max. 12 hĺí)

1.1 3 hónap:
4hőnap
5 hónap
6 hónap
7 hőnap
8 hónap
9 hónap
10 hónap
1 1 hónap
12hőĺap

1 pont
2 pont
3 pont
4 pont
5pont
6 pont
7 pont
8 pont
9 pont
10 pont

.,
Páiyáző havi nettó jiivedelme

2.r
65.000 - 80.000,- Ft között:
80.001 - 100.000,- Ft kciztitt:
1 00.00 1 - 200.000-Ft kĺjzĺjtt:
200.001-Ft felett

I pont
3 pont
5 pont
7 pont

X. A pályázatok felbontása és értékelése:



1.) Az ajáĺIatok felbontását és értéke|ését jegyzókonyv felvételével a Bonyolítő végzi.

2.) Az ajánlatokat tartalmaző zárt boritékokat a Bonyolítő a páIyázati dokumentációban megjelölt
időpontban bontja fęl. Az ajánlatok felbontásánál a Bonyolítón kíVül megbizotĹjogi képviselojének is
jelen kell lennie. A bontási eljárás nyilvános.

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

a,) apá|yáző nevét,

b.) a lakóhelyét.

4.) A pá|yázati ajánlatok felbontásáľól és ismertetéséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet _
amennyiben a bontáson az ajźn|attevők jelen vaľmak _ az ajtn|attevők közül felkért személyek
hitelesítik.

5.) A Bonyolitő a pá|yázati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult
megvizsgźt|ni az ajźnlattevók alkalmasságéú a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt
dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.

6.) A páIyazati ajánlatok elbírálása során a Kiíró íľásban felvilágosítást kérhet a pźůyázati ajánlattevőtől
az ajánlatban foglaltak pontosítása érdekében. A Kiíró a felvilágosítás kéľéséről és annak l.arta|márő|
haladéktalanul írásban értesíti a többi pá|yázati ajánlattevőt is.

7.) A Kiíró a pá|yázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapjan á||apitja meg a
ptt\yázat eredményét és rangsorolja a pá|yźzati ajźn|atokat. A pźiyázat nyeľtese az, aki a pá|yázati
dokumentációban rogzitett feltételek teljesítése mellett ameghatározofiértékelési szempontok alapján
a legjobb ajánlatot tette.

A pźiyázat elbíľálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs!

XI. A pálvázat eredményhĺrdetésének időpontia:

ApáLyazat eredményét legkésőbb 2017. szeptembeľ 28. napjáig ki kell hirdetni.
Az e|birá|ási hatáľidőt a Bonyolító egy alkalommal meghosszabbíthatja. Az űj elbírálási hataľidőről, illetve
annak fiiggvényében az aján|ati kötöttség íďótartarĺźnak meghosszabbítźsáról a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. köteles apá|yźzat kiíľásával azonos módon, hirdetményben tájékoztatní apá|yźzőkat'

ApáIyazat eredményét Bonyolító aJőzsefválľosi Gazdálkodásĺ Kiizpont Zrt. és a Polgármesteľi Hivatal
hiľdetőtábláján, valamint Józsefuarosi GazdáIkodási Központ Zrt. és az onkoľmányzat internetes
honlapján kĺjteles a legalább 10 munkanapra kifiiggeszteni, kozzétenní.

XII. A pályázat nyeľtese:

A legtiibb pontot e|érő pá|yáző.
A Kiíró batározatálban megnevezi a pá|yázat nyertese mellett ań. a sorcendben kcivetkező pá|yázőt is,
akivel a nyeľtes visszalépése, vagy kiesése esetén megkĺiti a béľleti szerzódést. Bonyolító az azonos
pontszámmal ľendelkezo páIyázók közül a nyertest és a második helyre sorolt pá|yazőt sorsolás útján
váIasztja ki. A soľsolás nyilvános, azt kozjegyző je|en|étében, a pá|yázati eljarás Bonyolítója által
ĺjsszehívott, legalább haľomtagú sorsolási bizottság fo|ytatja le, amelyrőI sző|ő'kozjegyzői okiratba foglalt
jegyzőkönyvet az eredmény megá||apítźrsára vonatkozó előteľjesztéshez mellékelni kell. A sorsoláson báľki
részt vehet.

A sorsollás meetartásźlnak ídőpontiát _ amennviben sziikséges _Bonvo|ítő a pá|váúat meghirdetésével
azonos módon. hiľdetmény útián ktizli!



A sorsolás helve:
Jőzsefváĺosi Gazdálkodási KözpontZrt.Lakásgazdálkodási Iroda (Budapest VIII., or u. 8.).

Amerrnyiben a bérlőként kiválasztott személy - ideértve a sorrendben következő pályózót zs - a bérbeadóval

valótlan adatot közölt, a bérleti szerzőđés megkötésére vonatkozó jogosultságát. e|veszíti.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fenntaľtja a jogát arra, hogy:
az azonos pontszámot elén pá|yazők kcjzül a nyeľtes, és a második helyľe soľolt ptůyázőt sorsolás
útján válasszaki,
a nyertes páIyaző visszalépése esetén, a soľon k<jvetkező ptiyźlzőva| kĺjsscin béľleti szeruódést,
a pźiyázati elj arást eredménýelerľlek nyilvánítsa,
a pá|y źzati felhívást vis szavonj a.

XIII. A pályázaton elnveľt lakások bérbeadása:

1 év hataľozottiđőre szóló bérleti szerződéssel, a lakás komfortfokozattlnak megfelelő, csökkentő és nĺjvelő
tényezők nélkiili lakbér kétszeresének megfelelő óvadékfizętési kötelezettséggel töľténik. A nyertes pźůyźző
kĺjteles a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.Ingat|arlszolgáItatási lrodájával külön megállapodásban
rogzített felújítási munkálatokat legkésőbb a bérleti szerzođés |ejáĺtának napjáig elvégezni. Amennyiben
bérlő a megállapodásban rcgzített munkálatokat a bérleti szerződés idotartama alatt nem tudja elvégezni,
egy alkalomma| _ a bérleti szerződés megszűnésének napjáig beadott írásbeli kérelemben - kérheti a bérleti
szerzódés 1 éwel történő meghosszabbítźtstlt, melyľől a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dönt.

A béľleti szerződés -ha abér|o az abban és a megállapodásban vállalt feltételeket határidőben teljesítette - a
bérlő kéľelmére meghosszabbítható legfeljebb összesen _ a mtlr eltelt bérleti időszakot beszámítva - 5 évre
szólóan.

XIV. A nyeľtes pálvázó a bérletĺ szeľződés meekiitéséig ktiteles bérbeadónak az alább felsoľolt
iratok eľedeti példányát bemutatni:

a) személyi igazolványát és lakcímkźńyáját,
b) a pá|yázők és a vele együtt lakó/együtt költöző személyek közĺjtti ľokoni kapcsolat igazo|źsźlra

szo|gáIő okiratokat (EREDETI születési anyakonyvi kivonat, 30 napnál nem régebbi hĺźzassági
anyakonyvi kivonat)

c) élettarsi kapcsolat esetén pa|yaző köteles az éIettttrsí kapcsolatotkilzjegyzoi okiľatba foglaltatni.

Amennyiben a nyertes pályazó a fenti (a-c pontig) okiratokat a bérleti szerzőđés megkötéséig nem mutatia
be. elveszti joeosultságát a bérleti szerződés megkötésére. és azt bérbeadó a sorľendben következő
pályazóval köti meg!

Budapest, 2017 .junius 20.

Bozsik István Péteľ sk.
v agy ongazdálko dási igazgatő

ás



* A lakbér méľtékét béľbeadÓ évr

Cím

I Delej u. 51. F. ép. 3. em. 18.

Lakás
alapteľĺi

lete
(mt)

ente

2.

Szobák
alapter
ĺilete
(.t)

FutÓ u. 27.2, em.27 .

a

Szobaszám és
komfoľt-
fokozat

35,80

Meepálvázhat lakások adatai

Lujza u. 8.2. em.23.

21,20

Egyĺitt
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(minimum-
maximum

fó)

69,89

Át.

I szoba
komfortos

StrÓbl Alajos u. 7 /L. |. em.
21.

37,05

Aktuális
bérleti díj
(bľuttő)*

min. I -
max.3 fd

33,60

1,5 szoba
komfortos

ä

22,90

Fel jítási feladatok

16.s04.- Fr

min. I -
max.4 fó

59,80

I szoba
komfortos

40

A mellékletben
felsorolt munkálatok

,80

30.931.- Ft

Becsĺilt
helyreá|lítási

kiiltség
sszesen

(bruttÓ)

min. I -
max.3 fó

2 szoba
komfortos

L sa melléklet

A mellékletben
felsorolt munkálatok

9.294.- Ft

min. 3 -
max. 6 fó

4.114.800.- Ft

A mellékletben
felsorolt munkálatok

Megtekintés
idópontja

201i ,01 .10. és 201,7 ,07 .|7 .

(hétf )
9:30 - 9:45

valamint
2017 '0,7 .13. és 2017 .07 '20,

(csütort k)
14230 -14:45

28.671.- Ft

3.511.550.- Ft

A męllékletbęn
felsorolt munkálatok

2017 .07 ,10, és 20|,7 ,07 ,I.l ,

(hétfo)
14:00 - 14:15

valamint
2011 .0,7 .13. és 201,7 .0,7 .20

(csiitÖrtiik)
9:00 - 9:15

2.806.700.- Fr

f0|7 ,07 ,10, és 201r.ĺ .07 ,17 .

(hétfo)
9:00 - 9:15

valamint
2017 .07 ,13, és 2017 .07 .20

(cstit rtok)
14:00 - 14:15

3.937.000.- Ft

2017 .07 .10. és 2017 .07 ,17 ,

(hétfo)
10:15 - 10:30

valamint
20|7 .07 ,13, és 2017 '07 ,20,

(csi.it rtok)
15:15 - 15:30



BudapestVĺl|. kerüĺet De|ej u' 51' F' épü|et (V|) ĺh. lĺ|. 18. 35,8 m2 egyszoba komfortos |akás felújításí kiiĺtségbecsĺés
mu nkanemenként részletezve

s5z,
érintett
hclvisós

érintett szerkezet |akás Ýe|újítás munkanemenként részletezve
becsĹiIt kö|tség

(Fr.)

1, összes tdl megĺévő vako|at javÍtás régi enyves festék Iekaparása
350 000

2 osszes fa| és nyi|ászárók gIette|és festés-mázoIás
400 000

5 osszes nyÍĺászá rók
Iakatos szereIvények pót|ása nyí|ászárok javítása passzítása

beiárati aĺtó és erkév aĺtó cseréie. 350 000

4
fij rdőszoba,

konyha
olda lfal hidegburkolat csere

230 000

5
fti rdőszoba,

konyha
pad|ó hĺdegburkoIat csere

250 00r
6 szoba pad|ó javítás csiszo|ás Iakkozás 150 00c

fü rdőszoba,
WC,konyha

berendezési tárgyak

WC csésze és tartá|v csere 1db ü|ćíke pót|ás 1db mosdó csere
csapte|eppe| l'db két medencés mosogató csapte|epppel l'db

gáztűzhe|y csere 1db fürdőkád bontás 1db zuhanytálca
beépítésa harmónika ajtóva|, csapteleppel 1db. eIektromos

forróvíz táro|ó fe|szere|és 80|
450 00c

o cisszes fűtés
szoba és konyha 2db parapett gázkonvektor fe|szere|és

beüzeme|ése tervezés engedé|yeztetés rcjcÁz ügyĺntézés,
fürdőszoba elektromos infra vonaI hősugárzó feIszere|és

250 000

10 osSzes eIektromos hálózat

nappa|í elektromos há|ózat cserése szabványos merőhe|y
kia|akítássa|, csúcsdő kizárásos mérőhe|y és áramkcirök

kia|akítása eĺektromos Íorrovíz tároĺó részére ELMLĺ
ügyintézésseĺ

460 000

1_t osszes gázvezeték
|akáson be|ü|i fogyasztói gázvezeték fe|újítása szabványos

mérőheIy kĺaIakÍtása tervezés engedé|yztetés rťĺcÁz ügyintézés
s0 00t

12 osszes sze nnyvízvezeték szennyvíz IefoIyóvezeték fe|újítása
150 000

13 osszes vÍzvezeték
nyomóvezeté k fe| újítása vízó raszere|és te rvezeés

engedé|yetetés hitelesítés vízĺvtÚ ĺigyintézés 150 000

cĺsszesen nettó: 3 240 000

Ära27y" 874 800

iísszesen bruttó: 47t4800

ű1
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Budapest Vll|, kerrjlet Futó utca 27. ll. eme|et 27 . 69,89 m2 t+1/2 szoba komfortos |akás fe|újítási
kö|tségbecslés munkanemenként részIetezve

s5z. érĺntett he|yĺség érintett szerkezet
lakás felújítás munkanemenként

részletezVe
becsü|t kö|tség

(Ft.)

1 osszes {^l vakoĺatjavĺtás 115 000

oSszes festés.mázolás s60 000

J su obák pad|ó parketta javítás 100 000

konyha o Ida ĺfa I hĺdegbu rkoIat javítása 120 000

5 konyha padló hidegburkoIat jaVĺtása 120 000

o előszoba pad|ó burkoIat javítása s0 000

1 fiirdőszoba oldalfal hidegburkoĺat javítása 1s0 000

8 fürdőszoba padĺó hidegburkoIat javítása 130 000

9 oSszes nyí|ászá rók
abIak, ajtó, javítás, passzítás, nyí|ászáró

szereIvényeinek pót|ása, javítása r.so 000

10 összes fűtés fűtés gázkészÜĺék átvizsgálása javítása 180 000

11 összes
berendezési tárgyak

és szere|vényei

WC csere, fürdőkád, mosdo, mosoBató,
tűzhely vi||a nyboyIer javítása, beüzeme|éĺ

szerelvények pót|ása, javítása
230 000

LI összes eIektromos háĺózat felü|vizsgálat, javítás, beüzeme|és 2s0 000

-15 osszes gázvezeték feĺülvĺzsgálat, javítás, beüzemelés 250 000

74 osszes sze n nyvízvezeték fe|ü|vĺzsgá|at, javítás, beüzeme|és 80 000

75 ö5szes vízvezeték
feIi.ilvizsgá |at, javítá s, beüzemelés vízó ra

kiépítése te rvezés, hĺteIesítés vÍzmű
iiorrĺnřózó<ceI

100 000

1b osszes kémény fe|ü|vizsgá|at, javítás, beüzeme|és 180 000

iisszesen nettó: 2 765 000

27% Áta| 746 550

bruttó tjsszesen: 3 511 550

,u
1+
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Budapest Vlt|. kerü|et Lujza utca 8. l|. emeĺet 23. 33,6 m2 egy szoba komfortos |akás fe|újítási segedlet
munkanemenként rész|etezve

ssz. érintett heIyĺség éľintett szerkezet
Iakás feĺújítás mu nkanemenként

részIetezve
becsĹilt költség

(Ft.)

1 osszes fal vakoIatjavítás 60 000

2 összes fal festés-mázo|ás 280 000

3 szooa pad|ó parketta javítás 90 000

4 konyha oldalfal hidegburkoIat javítása 80 000

5 konyha padĺó hidegbu rkolat javítása 80 000

o Íúrdőszoba olda lfal hidegburkoĺat javítása 100 000

fÜ rdőszoba pad|ó hidegburkoIat javĺtása 80 000

8 osszes nyíĺászárók
ablak, ajtó, javítás, passzítás, bejártí ajtó
csere, 2db szobai ab|ak csere, nyí|ászáró

szere|vényeínek pót|ása, javítása
310 000

10 osszeS
berendezési tárgyak

és szere|vényei

Wc csere, tűzhe|y pót|ása, fL'rdőkád,
mosdó, mosogató, vi||anyboy|eľ javĺtása,

beiizeme|és szereIvények pót|ása,

iavítása

250 000

al osszes
elektromos há|ózat

felújítása eIektromoa
fütés kiaIakítása

ÍeIuJItas,5zabVa nyosĺtás szereIvények
pótlása, sza bványos mérőhe|yek

kĺa|akítása 1.db nappaIi éa ].db csÚcsidő
kízárásos, mérő fe|szere|és hőtáro|ós
kálvha hpénítésp heíizpmp|ác a t| ttn|,i

710 000

LL iisszes sze n nyvízvezeté k felü|vizsgálat, javítás, beiizemelés 70 000

13 összes vízvezeték
fe|ú|vizsgá |at, vízóra kiépítése,
tervezésseI hĺteIesítésseI vízmű

ügyÍntézéssel javítás, betizeme|és
100 000

összesen nettó: 2 210 000

27% AÍal 596 700

bruttó összesen: 2 806 700

rW
++
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Budapest V|ll. kerűlet Strob| A|ajos utca 7'L. |.21'. 59,8 m2 kétszoba komfortos |akás feĺújításának durva
köĺtségbecslése

ssz.

érĺntett
helviség érintett szeřkezet Iakás fe|újítás munkanemenként rész|etezve

becsüĺt költség
(Ft.)

1 osszes fal va kolatjavítás 120 000

f összes fal
régi festés e|távoĺítás glette|és mennyezet és
olda|faI festés, nyí|ászárók mázoĺása s80 00c

2 tsszes nyí|ászá ró k

asztaĺos javĺtás, passzítás, Iakatos
szerelvények javítása, mázoĺás 240 000

4 szoba pad|ó rarketta javítás, 150 00(
konyha
fürdőszoba olda lfa I hidegburkoIat javítás 150 00c

6

konyha
frirdőszoba 3adĺó hidegburkoIat javÍtás 150 00c

osszeS

berendezési tárgyak
és szereIvénveĺ

WC,fürdőkád bontás zuhanyzó + csapte|ep
beépítés, mosdó+csapteIep, mosogató+
csapteIep, vi||anyboy|er (80|) tűzheĺy cseréje,
beüzeme|ése, 450 000

8 osszes -'|ektromos há|ózat

|e|újítás, sza bványosítás, szereĺvények
rótlása vi|ágítótestek fe|szere|ése ELMŰ
jgyintézéssel 450 00c

I cisszes sázvezeték

fogyasztói há|ózat felújítás rőoÁZ
Ĺigyintézésse| 2db parapetes gázkonvektor
cseréje beĺjzeme|ése 450 00c

1C osszes szennvvízvezeté k teIújítás r.50 000

1.1 lSszes ĺízvezeték
fe|újítás vízóra szerelés hiteĺesítéssel Vízmű
ügyintézésseI 210 000

tisszesen nettó: 3 100 00c

Áazlx 837 000

bruttó összesen 3 937 000

är
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Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt'
Lakásgazdá|kod ás i I roda
1082 Budapest, Or utca 8.

Ą. ,,,""n!'!;t^x-+

P á|y ázati j elentkezési lap

1. Lakással nem rende|kező, 40. évtiket be nem to|tött, Józsefvárosban a pźiyázat benyújtását mege|őzően -
ál|andó, vagy ideiglenesje|legű - lakóhellyel rendelkezettazon polgárok részére, akik a pá\yázat benyújtásának
i dőpontj ában nem ľendelkeznek ál landó vagy idei glenes lakóhel |yel Józsefvárosban'

f. Kiíró a pá|yázatra kiíľt |akást felújítási kötelezettséggel, 1 év határozoťt idore, koltsége|vű bérleti díj előíľása
mel|ett, a |akás komfortfokozatának megfele|ő, csökkentő és növelo tényezok nélkĺ'ili lakbér kétszeresének
me gfe I e l ő őv adékfizetés i kotel ezettséggel adj a bérbe.

A megpálvázott |akás címe:

|.| A pá|yázó személyi adatai:

,I.NR-JEL/2017."

Ar: l '000,- Ft + ÁFA

Választ x-szel ke n

Neve:
(asszonyoknál sztiletési név is)
SzĹiletési adatai: ..helv... ...év. . ..hó.....'..nap
Csa|ádi állapota:

hajadon, nőtlen n ľlĺzas E e|vá|t !
kozjegyzoiokirattal igazolt élettaľs I
anyakönyvi nyilvántaľtasba bejegy zett é|ettárs

özvegy !
!

Allandó jelIeggel bejelentett lakásanak pontos címe:
(lakóhely) !!!!,,."u- Ieniilés

Bejelentkezésének időpontj a: ...hó.................nap

Ideiglenes jelleggel bejelentett Iakásanak pontos címe:
(tartózkodási hely) !!!!,.""u- teIenii|és

llfcá ház,szám emeIeÍ itó

Bej elentkezésének idopontja: '..hó.. ...nap

A pźiyázó által ténylegesen lakott |akas címe:

fielenleg lakott lakás) E! ![ iĺ czám telenĺilés
ýaA ház,sz,ám emelet itó

Itt tartózkodas źlĺak kezdó időpontja:
. . .év.. ...hó... ...nap

k

Pá|yázó(k) a|áírása

ąr



|.f A pá|yázó (ha több pá|yázó van) személyi adatai:
(A válaszĹ x-szel kelI

Neve:
(asszonvoknál szĺiletési név is)
Szĺiletési adatai: . . helv. . ..hó...'..'.nap
Családi állapota:

hajadon' nőtlen ! ľlazas E etvált f]
kozjegyzőiokiľattal igazolt élettárs I
anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzett élettárs

ozvegy !
tr

Allandó jelleggel bejelentett lakásanak pontos címe:
(lakóhely) !!!!,..,u- eIenÍi|és

lÍc házązá eme|et altő

Bej elentkezésének idopontja: ' 'hó.. . ...nap

Ideiglenes jel leggel bejelentett lakasának pontos címe:
(tartózkodási hely) fl! !! ,. ".u_ ŕpleníi|éc

hĄz<zĄ ąitÁ

Bej elentkezésének időpontja: ...hó.. . ...nap

A ptt|yźtzó által ténylegesen |akott lakás címe:
(elenleg lakott lakás) !!!! fcIcníi|éc

'.utca...... '..házszám... ' '. '..emelet. '....aitó

Itt tartózkodásának kezdő időpontia:

'.hó.. . ...naD

2. A pá|yázó(k) Józsefvároshoz va|ó ktitődésére vonatkozĺí nyi|atkozata:
(A megfelelo válaszĺ x-szel kell ielölni!)

a) a pályázat benyújtását
tartőzkodási hely):

0-5 éven keresztül
5-10 éven keresztüI

10-l5 éven keľesztül
15 évnél több

b) A pályánő |ega|ább egy

Józsefuáľosban él.

megelőzően Józsefváľosban éIetvite|szeľiĺen élt (lakóhely v Igen

n
!
!
T

Nem

T
T
!
!
Tcsaládtagia- hńzastárs, vägy élettárs és gyermekeik -l n

c) munkaviszony:

A pá|yaző legalább 1 éve folyamatos munkaviszonnyal rendęlkezik,
vźi|alkozásában dolgozik legalább 1 éve.

A páIyaző legalább 2 évę folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik,
vá|la|kozásában dolsozik 2 éve.

vagy a saját| ! !

vagy a saját| ! !
A pá|yaző legalább 5 éve folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, vagy a saját I [] T
vá||a|kozásában dolgozik 5 éve,

A pá|yaző legalább 10 éve folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik,
váI|a|kozźtsában dolgozik 10 éve.

Amennyiben a pźiytző Józsefuarosi székhelý munkáltatónál
munkaviszonnyal, illetve vállalkozásanak székhelye Józsefuaľosban van.

vagy a sajátI n T

!rendelkezik | !

z



3. A pá|yázó(k) isko|ai végzettsége:
(A megfelelo válasá x-szel kell ielölni!)

Kozépfokú végzettséggel ľende|kezik

A pá|yázőjózsefvárosi iskolában tanult, i||etve tanu|.

lgen Nem

!!
!!

4. A' pá|yázó á|ta| megaján|ott bér|eti díj' és a jövede|mi viszonyai:
A |ővá|aszt x-sze| ke|l ie|ölni

3 hónap

4 hónap

5 hónap

6 hónap

7 hónap

8 hónap

9 hónap

l 0 hónap

l l hónap

72hónap

Igen Nem

!!n!
DTTN!n
T!
!!
!!tr!
!!

Apá|yáző havi nettó jövedelme:

65.000 - 80.000'- Ft között:

80.00l - l00.000'- Ft közöťt:

1 00.00 l -200.000-Ft között

200.001-Ft felett

Igen Nem

T!
T!
tr!
T!

łé



5. A pá|yázó pá|yázati részvételIel kapcso|atos nyilatkozata:
(A megfelel<ĺ váIaszĺ x-szel ke|I.ielĺilni!)

a) saiát magam, illetve a velem együttkö|toző hozzźtartozóm bek<iltözhető lakóingatlan tulajdonjogáva| vagy
haszonélvezeti j ogával rendeIkezünk,

b) önkormányzati lakás bérlóje vagy bérlőtársa/jogcímnélküli használójavagyok,

c) a vclcm cgyüttktilttizo <inkormányzati lakás bćrlőjc vagy bćrlőtársa /jogcímnćlktili használója,

d) helyi adótaľtozásom, önkormányzati bérleményem után bérleti vagy használati díj, illetve különszolgáltatási
dĺj taľtozásom van,

e) 5 éven belül térítés ellenében sztintettem meg önkormányzati lakásra szóló bérletijogviszonyomat,

Đ 5 éven be|tiljogellenesen önkormányzati bérlakásomat átruhźztam,

c) l0 éven belül az önkormányzattó| vasárolt ingatlanomat értékesítettem,

h) az önkormányzati bérlakásomat az tnkormányzatÍó| 3 éven beltll vásároltam meg,

i) apá|yázati hirdetményben felsorolt munkálatok elvégzését saját k<iltségemen, térítési igény nélkül vállalom,

j) kijelentem, hogy saját magam és velem együttktiltözo hozzźltutozóimnak az egy fóre jutó havi nettó
bevétele e|éri a pä|yźnott lakás lakbérének a kétszeľesét,

k) ajelentkezési lap és dokumentáció megvásár|ásátigazo|ópénztźtrbizony|at másolatát csatolom,

m) a VIII' kerĺiletben á|landó, vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezem

Igen

!
tr
tr
n
!
!
!
T
T
T
tr
!

Nem

I
n
tr
!
I
I
!
!
!
nt_l

T
T

Pá|yázó(k) a|áírása

&t
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4, A páiyźruaton elnyeľt lakásba a pá|yźnóva| egyiittkti|tiizó szemé|yek:

A pá|y źlzőv al egytitt k lt zik:
(név, sziiletési hely, sziiletési év, hÓ, nap)

1)név:

sz.hely:

év:

2)név:

sz.hely:

év:

hÓ:

3)név:

sz.hely:

év:

hÓ:

4)név:

sz.hely:

év:

Apź yázőval milyen jogcímen lakik egytitt?
(házastársa, gyeľmeke, sztilój e, unokáj a,

nagysziiIöje' k zokirattal igazo|t élettársa)
A fentiek k ziil a megfeleló jogcímet be kell

írni!

hÓ:

nap:

5)név:

sz.hely:

év:

jogcím:

hÓ:

nap:

6)név:

sz.hely:

év:

Jogcrm:

hÓ

nap:

7)név:

sz.hely:

év:

jogcím:

hÓ

nap:

A pá|yáző és a vele egyiittkiilt zók egy fóre jutÓ, havi nettÓ jÖvedelme:
(A j ovedelemigazolások EREDETI példányát mellékelni kell)

Jogclm:

Az egytittk ltÖzó. jelenlegi lakÓhelye:

hÓ:

nap

Bejelentett lakÓhelye:

jogcím:

nap

Bej elentett lakÓhelye :

jogcím:

nap:

Bej elentett lakÓhelye :

jogcím:

Az egytittk ltĺizó6 jelenlegi
lakÓhelyének bejelentkezésének kelte:

Bejelentett lakÓhelye:

Bej elentkezésének idopontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentett lakÓhelye:

Bej elentkezésének idopontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentett lakőhelye :

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bejelenteťt lakÓhelye:

Bej elentkezésének idopontj a:

hÓ:

nap:

B ej elentkezésének idopontj a:

év:
hÓ:

nap:

Y

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentkezésének idopontj a:

év:
hÓ:

nap:

nnnnnn forint/fó

Pá|yáző(k) aláírása



A pá|y ánat elbírálása szempontj ából:

6ee}'iittköltozők: a lakásigény mérték szempontjából együttköltozőnek a pá|yazőt és a vele együtt költözni
kívánó élettárson t,ű| azon személyeket lehet Íigyelembe venni, akik a bérbeadó hozzil1áru|ása nélkül
fogadhatók be a lakásba, ezeĺ személyek: a pá|yáző házastátsa, szülője (öľökbefogadó, mostoha- és
nevelőszülője), gyermeke (örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek), a pá|yázőval jogszerűen együttlakó
gyermekének gyermeke

7befogadóképessée: az ,,egyĹĺttkö1tözők'' és a további költözők együttes száma szeľint, személyenként
legalább 6 m2 lakőszoba (ide értendő a hall, az alkov és a hátófutke iý alapterület kell hogy jusson

beköltöző személvek: az ,,együttköltcjzők''. és a további kĺjltözők egyiittes szźlrrn (az osszes ĺakásba lĺĺ)ltöző)

A pályázati kiíľásban szereplő lakások esetében, ielen pályázatnál alkalmazott lakásigény mérték:

Pályázó(k) a|áÍrása

Figyelembe vett személyek
száma:

Lakás igény mértékének alsró

határa
Lakás igény mértékének felső

határa
2 foís' I szoba 1,5 szoba
3fő 1 szoba 2 szoba
4fő 1,5 szoba 2.5 szoba
5fő 2 szoba 3 szoba
6fó 2 szoba 3,5 szoba
7fő 2"5 szoba 4 szoba
8fő 3 szoba 4,5 szoba
8 fő felett Személyenként fél szobáv a|

nasvobb. mint 8 fő esetén
Személyenként fél szobáv al
nasvobb. mint 8 fő esetén

.{

.śb



l. sz. meĺĺékleĺ

A pá|y ázó(k) nyi|a tkozata

(név) (születési adat)

;;gil;;, ;;gä;; ĺ"t[,;.ľ:}'J.:f';:ľäl$Íľ'ľ"iľ'::'"Jľiľ'TľJ"ääľJí''#:**:,.l""!",:
amennyiben a pá|yázati felhívásban ktlzölt feltételeknek nem felelek meg, illetve az otI eIóírt igazolásokat,
nyilatkozatokat hataridőben nem, vagy nem megfelelően nffitom be, apá|yázatom érvénytelen.

Az alábbi lakásokĺa nyújtottam be páIyázatot:

T
T
!

Figyelem!

KéIjük, hogy a pźiyźlzó,a címek mög<itti| -ba(|,2,3)soľszámmal jelcĺlje meg, hogy melyik lakást szeľetnétt
első, illetve másod- harmadsoľban elnyerni.

páůyánő(k) a|áírása

telefonszáma (nem kötelező) s zemélyi i gazolv źny száma (kĺite lező)

|b-.ä.ŕä.ätffi(A..ztú-roďěkotvak,.iťitś,ijillai'' |iiúlł.ozó":,iś-ěi ::.ĺł,ěiiii|ijil".Ü"!i.,b,i:iĐil,

tigyleti tanú jelen okirat a|áírásával igazolom, hogy . .... pá|yáző
jelen okirat tarta|mát felolvasást követően megértette, és aztkézjegyével látta el.

A|áirás: Aláírás:

Lakcím:Lakcím:

űą



2. sz. melĺéklet

Pá|yáző nyilatkozata a megpá|yázott lakás

h elv ľeá ll ításár a vo n atkozóa n

;;,, ä ;
Budapest VIII., ....,.szäm alatti lakásban - a páIyázat megnyerése

esetén- a szfüséges műszaki, felújítáSi munkálatokat sajźlt, költségemen, a bérleti szerződés megkötésétől

számitott 1 éven belül elvégzem.

Tudomásul veszem, hogy a mtĺszaki munkák befejezésére ľenđelkezésre álló hataridő eredménýelen letelte

esetén bérbeadó, a bérleti szerzođést felmondhatja.

Tudomásul veszem továbbá, hogy a tulajdonos önkormányzat a|akásra 1 éves, hatźtrozottidőtartamĹĺ bérleti

szęrzodést köt velem.

pályázti(k) a|áírása

személyi igazolv źtny száma (kĺitelező)

iáľađék:'.uiiü,iiolé*ĺi.,ĺ!i, ąiii.ĺł,: ,..i1.y.. .lĺ|**l,,
ügyleti tanú jelen okirat a|áirásáva| igazolom, hogy . ..' pá|yaző

jelen okirat tarta|mát felolvasást kĺjvetően megéľtette, és aztkézjegyéve||átta eL.

Aláírás: Aláírás:

Lakcím: Lakcím:

5Ł



3. sz. mellékĺet

Nyilatkozat
élettá ľsi ka pcsolatról

(név) (születési név: ..........' sztĺletési hely:

. . ..szćtĺrl alatti lakos és

élettársa ..... (születési név: születési hely:

..., születési idő: . ....anyja neve: . szig. szám: .......)

száľr' alaÍti lakos büntetőjogi felelősségünk tudatában

kijelentjük, hogy .. ótaé|ettáĺsi kapcsolatban élünk.

Közös gyermekiink: *van *nincs

l.) neve: . . születési idő: .. .. . .. .. anyja neve: .

2.) neve: ..........'születési idő: .. anyjaneve: .

3.) neve: ....sziiletési idő: . anyjaneve: .

4.) neve: ...........születési idő: ..anyjaneve: .

nev nev

(FIGYELEM! A nyilatkozatot, az iľat áthtizása mellett akkor is ald kell íľní, ha a pá.Jyázőnak nincs
élettáľsi kapcsolata!)

iĺľätoťil{ĺ.:tĺtiaĺakła-il.ił ĺ:é''ł,t.ťłíi.ĺiĺĺĺaĺĺĺa .Ú1.iĺ;ĺi1$...p:6";.157:tiiij-. t.i).

Aláíľás:

Lakcím:

Aláírás:

Lakcím:

5j



4. sz. meĺléklet

A páiyźuó lakóingatlan tulaj donjogáľól'
va gy h aszon élv ezeti j o gá ról szóló nyila tkozata

iJ,,,,,,,, ,,,, ,1,
a ........... . (teĺepüĺés neve), hľsz. alatt felvett, természetben ....

(telepalés neve), ... szá,rrl alatt találhatő .. megnevezésti ingatlan,

... l . . . ar ćnyú * tulaj dono sď haszon éIv ezőj e vagyok.

apá|yáző(k) aláirása

személyi igazoIv ány szźtma (kötelező)

(FIGYELEM! A nyÍlatko7atot, az Íľat dtlttizdsa mellett akkor is aIú kell írni, ha a páiyálzőva| egyĺittkiiltiiző
hozzátartozőnak nincs tulajdona, vagy ltaszonéIvezeti joga! A nyilatkozatot mínden egliittköltöző
csalúdtag kiilön kiiteles kitölteni! )

,Ż"-aľ.aaÉ.uřĺ..7fitilil'ékoi;l,ani;;ít,is.tą4iÍ!.q..-ýľĺil7'ĺtě,:,iś.'ei 
wlilłiiiliték|il)

tigyleti tanú jelen okirat aléirásáva| igazolom, hogy . páIyaző

jelen okiľat tar:ta|mát felolvasást követően megértette, és ań.kézjegyével látta el.

Aláírás:

Lakcím:

Aláírás:

Lakcím:

E



5. sz. nlelléklet

A páĺJyź,zóval egyĺittkő|tőző hozzátartoző |akőingatlan tulajdonj ogárő|, Yagy
ha szo nélv ezeti j o gá ró l sző|ő

nyilatkozata

..... (név, születĺźsi név) ...

(szüIetési hely, idő) (anyja neve) je|en okirat a|áirásáva| kijelentem, hogy a

;.".,;;:;,.;; ;;.,.;, 
. ,:,::::,:' 

:,,:, .'* 
^:":,;,ľ;:.1---: 

]-*:.*-.: *.*""'"'u,o;;,;;";,
... l . . . ar ányű * tulaj dono s al haszoné|v ezőj e vagyok.

a pá|y ázőval e gyüttköltĺi ző

a|tirása

személyi igazo|v źny száma (kötelező)

(FIGYELEM! A nyílatkozatot, az írat áthtűzdsa mellett akkor ís ald kell írni, ha a pá|yálzőva| együttköItiiző
hozzátartozőnak nincs tulajdona, vagy haszonélvezeti joga! A nyilatkozatot mínden eglíittköltöző
csalddtag kiili)n kijteles kítölteni! )

il-"áŕ ;i :,ft, aiłrĺi..'n|i,;łi$jüi.ĺW; :dił ::lłś"al,.."uä#ll! łita-ĺĺe..'tli])

ügyleti tanú jelen okirat aláitásával igazolom, hogy . ptiyáző

jelen okiľat tarta|mát felolvasást kcivetően megértette, és ań.kézjegyével látta el.

Aláírás:

Lakcím:

Aláírás:

Lakcím:

5r-



6. sz. melléklet
A P 

^LY ^Zo 
rÜr-oľ NYILATK0ZAT A

Alu|íľott pá|yáző tudomásul veszem, hogy:
l.) ha a pá|yázott lakásra bérleti jogot szerzek, azt a Budapest Fováros VIII. kerület Józsefilárosi onkormányzat a

bérleti szerződés megkötésétől számított 3 évig nem idegeníti el a részemre (kivéve aLujza u. 8.2. eme|etf3.
szám a|atti lakást, ame|y MNP III. programban vett részt. E lakás tekintetében az e|idegenítési tila|om 2026.
augusztus 3 l. napjáig szól!);

2.) a lakás lakbérét apá|yázati hiľdetmény melléklete taĺta|mazza;
3.) az e|nyert lakás haszná|atra alka|mas á|lapotának megteremtését, annak fe|újítását, a közmíivel kapcso|atos

munkálatokat saját költségemen és hatályos ľendęIkezések, szabványok szerint vagyok köteles e|végezni,
4.) a lakbér összege minden évben a Képviselő-testi.ilet döntésében foglalt mértékben eme|kedik;
5.) a lakbéren fe|i'il közüzemi díjfizetési (villany, gáz, ftÍtés, víz-csatorna stb') kotelezettségem van.

Nyilatkozom, hogy:
- a VIII. kerületi onkormányzathozkorábban nyújtottam be lakáspályázatot**:

IGEN NEM*
- Igen vá|asz esetében kell kitölteni:

A ptiyázatomat ... ....... néven,

.cím alatti lakásľa

évben nyújtottam be.

- Apá|yźnaton I', II. vagy III. helyezést értem el:
* me gfel el ő sz ov e g aláhlizandó
't.'k Bizottsághoz, az onkormányzat vezetőihez benyújtou úgynevezett méItányossági kéreĺmek, illetve mas

önkormónyzatokhoz b enyúj tott lakós igénylések nem szómítanak páĺyazatnak.

Tudomásul veszem, hogy f évig a megjelenő |akáspźiyźzatokra érvényesen nem pźiyázhatok, ha:

o valótlan adatot közölt, vagy
o az eredményhirdetés után visszalépett,
o a bérleti szerzodést határidőben nem kötötte meg,
o a bérleti szerződés megkotését kovetően nem tett eleget apáiyźvatban váIlalt felújítási kötelezettségének,
o a bérleti szerződését felmondta.
Kij elentem továbbá' hogy:
1.) a pá|yázati hirdetményben szereplo pá|yázati feltételeket megismeľtem, azokat magamra nézve kĺitelezően

elfogadom;
2) amegpźiyázott lakás fenntaľtási költségeit fizetem'

Budapest, f0...(év). ..''....(hó).......(nap)

ptńyáző(k) a|źńrása

Tanúk:
Név: Név:

es

ŕr
-) (,

Lakcím: Lakcím:


