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Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag

Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag

Varosiizemeltetesi Bizottsag

X

Hatarozati javaslat:
A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag es a Szocia- 
lis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag javasolj a a Kepviselo-testtiletnek az eldterjesztes 
megtargyalasat. 

Tisztelt Kepviselo-testiileti

I. Tenyallas es ddntes tartalmanak reszletes ismertetese

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvaros Onkormanyzata (tovabbiakban: Onkormanyzat) 
tulajdonaban 4.134 lakas van, melyeknek 20 %-a iiresen all. Az tires lakasok jelentos resze 
felujitasra szorul. Az onkormanyzati lakasgazdalkodas megujitasanak egyik alapveto celja a 
tarsadalmi diverzitas fenntartasa, minel tobbfele tarsadalmi csoportnak kivan az onkormany- 
zat lakasberlesi lehetoseget nyujtani. Ezen cel megvalositasa erdekeben az Onkormanyzat 
elkotelezett a szocialis ellatokkal valo kapcsolattartas, egyuttmukodes fejleszteseben is.
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A palyazat celja, hogy a Jozsefvaros teriileten szolgaltatast nyujto, a kertiletben mukodo jogi 
szemelyiseggel rendelkezo civil szervezetek, alapitvanyok, valamint egyhazak, egyhazi szer
vezetek 15 db onkormanyzati tulajdonban levo lakas tekinteteben berlokijeldlesi joghoz jus- 
sanak. A berlokijeldlesi jogot kapo szervezetek vallaljak a lakasok felujitasat, ezaltal a palya
zat hozzajarul a keriiletben talalhato lakasallomany felujitasahoz, allagmegovasahoz.

A berlokijeldlesi joggal az dnkormanyzat segiti a szervezetek szocialis ellato, karitativ teve- 
kenyseget a hatranyos helyzetu emberekkel kapcsolatban; segiti a nevelesbe vetelbol kikeriilt 
fiatal felnottekrol valo gondoskodasukat, a roma felzarkoztatast celzo kezdemenyezesiiket, 
valamint az eselyegyenldsegre valo torekvest.

A palyazati felhivas targya a Jdzsefvarosban eld vagy volt jozsefvarosi, lakassal nem rendel- 
kezo, hatranyos helyzetu emberek lakashoz juttatasa erdekeben civil szervezetek, alapitva
nyok, valamint egyhazak reszere:

a) 10 db lakas berlokijeldlesi joga felujitasi kotelezettseg es a beilleszkedest segito szo
cialis munka biztositasanak vallalasa mellett;

b) 5 db lakas berlokijeldlesi joga felujitasi kotelezettseg es a beilleszkedest segito szocia
lis munka biztositasanak vallalasa mellett, kifejezetten nevelesbe vetelbol kikeriilt Ra
tal felnottek es csaladjaik szamara.

Megj: ON: onkormanyzati berhaz. TH: tarsashaz.

Sorsz. Albetdtszdm Cim rrn. Ajto ON/TH Komfort sz. MQszaki dllapot Szobdk Fdkzobak Iciulct 
(m2)

Kdtelezd 
beruh;*zjs 
(brutto Ft)

Ajanlott 
bvruhdras 
(brutto Ft)

BcruhazJc 
osszcsc n 

(bruttd Ft)
1. 35130/A/14 BauerS. u. 7 1. '5. TH komfortos 2 felujitandd 1 0 31 3 060 700 3 644 900 6 705 60C

2. 34953 Ddri M. u. 11 II. '22. ON komfortos
3 kozepes/ 
elfogadhatd

2 0 58,5
2 590 800 4 673 600 7 264 40C

3. 35895/A/10 Didszegi S. u. 9/b Fsz. 8. TH komfortos 2 felujitandd 2 O 62 3 733 800 3 867 150 7 600 95C

4.
36046/A/19 Dugonics u. 5 1. '19. TH komfort ndlkuli

3 kozepes/ 
elfogadhatd 1 0 23 2 743 200 3 517 900 6 26110C

5.
35574/A/13 Futo u. 13 1. '11. TH komfortos

3 kdzepes/ 
elfogadhatd 1 0 33 3 060 700 3 695 700 6 756 40C

6.
34647/A/42 Kiss J. u. 5 III. '32. TH komfort ndlkiili

3 kozepes/ 
elfogadhatd 1 0 30 2 743 200 3 517 900 6 26110C

7.
35893/A/24 Koris u. 12 1. '20. TH komfort ndlkuli

3kozepes/ 
elfogadhatd 1 0 27 2 717 800 3 479 800 6 197 60C

8. 35368 Lujza u. 8 1. '15. ON komfortos
3 kozepes/ 
elfogadhatd

1 0 35
2 273 300 3 276 600 5 549 90C

9. 35368 Lujza u. 8 1. '9. ON komfortos
3 kozepes/ 
elfogadhatd

1 0 40
3 365 500 3 340 100 6 705 60C

10. 35368 Lujza u. 8 Fsz. '7. ON komfortos 2 felujitando 1 0 34,81 3 619 500 3 416 300 7 035 80C
11. 35292 Magdotna u. 12 1. '28. ON komfort nelkuh 2 felujitandd 1 0 29 2 781300 3 378 200 6 159 50C
12. 35421/A/10 Magdolna u. 47 Fsz. '10. ON komfortos 2 felujitandd 1 1 34 3 238 500 3 771900 7 010 40C
13. 36111 Prater u. 75 I. '37. ON komfort ndlkuli 2 felujitandd 1 0 29 2 273 300 3 454 400 5 727 7(K
14. 35136/A/28 Szerdahelyi u. 18 III. '28. ON komfort neikuti 2 felujitandd 1 0 31,53 3 365 500 3 340 100 6 705 60C
15. 34762 Vay A. u. 6 1. '23. ON komfort ndlkuli 2feldjitandd 1 0 29 3 365 500 3 314 700 6 680 20C

A fenti tablazatban felsorolt felujitando lakasok berlokijeldlesi jogat 10 evre biztositja az dn
kormanyzat a nyertes palyazdk reszere. A berlokijeloles a 10 even belul tobbszor ismetelheto. 
A berlokijeldlesi jog elnyeresenek feltetele a beruhazasi megallapodasban rogzitett felujitasi 
munkalatok elvegzese, a Palyazd ennek megteritesere nem tarthat igenyt. A felujitasok kolt- 
segein tula berlokijeldlesi jog teritesmentes.
A nyertes Palyazd altal kijelolt szemelyekkel az dnkormanyzat maximum 10 eves hatarozott 
idore szold berleti szerzodest kot (amely meghosszabbithato). A palyazatra kiirt lakasokra 
vonatkozd lakberszamitas modjat, a lakber-, az ovadek merteket az dnkormanyzat tulajdona- 
ban allo lakasok berbeadasarol szolo Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkor- 



manyzat Kepviseld-testuletenek 25/2021. (VII. 22.) szamu bnkormanyzati rendelete szaba
lyozza. '

Az Onkormanyzat a nyertes palyazoval szerzodest kot, melyrol a szocialis hataskort gyakorld 
bizottsag javaslata alapjan a Kepviseld-testiilet dbnt. A szerzodes teljeskoruen szabalyozza a 
kozfeladat ellatas tartalmat, a berlokijelolesre jogosult szervezet, es az onkormanyzat jogait es 
kotelezettsegeit, az alabbi fo pontok menten:

- Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek az 
onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasarol szolo 25/2021. (VII. 22.) szamu 
rendeletenek (a tovabbiakban: lakasrendelet) 11-12. §-a szabalyozza a berldkijelolesi jog 
felteteleit. A Palyazo kizardlag a Palyazati Felhivas 1. pontjaban foglalt szocialis cel telje- 
sitese erdekeben jelolhet ki berldt. A palyazo vallalja, hogy a lakas(ok) vonatkozasaban 
berldkijelolesi jogat a hatranyos helyzetu/hajlektalan emberek/a nevelesbe vetelbol kike- 
riilt fiatal felnottek lakhatasa, elhelyezese erdekeben gyakorolja.

- A szerzodes rogziti, hogy a nyertes palyazo milyen kozfeladat ellatassal kapcsolatos teve- 
kenyseget vegez.

- A berldkijelolesi jog elnyeresenek feltetele az egyuttmukodesi megallapodasban rogzitett 
felujitasi munkalatok elvegzese, a palyazo ennek megteritesere nem tarthat igenyt. A fel- 
ujitasokkoltsegein tul a berldkijelolesi jog teritesmentes.

- A szerzodes rogziti a megallapodas targyat kepezo lakasokat (cim, m2, komfortfokozat), a 
felujitasi munkalatok pontos meghatarozasat, megnevezeset, befejezesenek hataridejet, a 
munkalatok megkezdesehez szukseges hatosagi engedelyek felsorolasat, a munkavegzes- 
sel osszefuggesben a nyertes Palyazot terheld karteritesi felelosseget. A beruhazasi megal
lapodasban rogzitett felujitasi munkalatokat a szerzodes alairasatol szamitott 1 even belul 
kell elvegezni.

- Amennyiben a lakas az Onkormanyzat 100%-os tulajdonaban allo berhazban talalhato, a 
felujitasi munkalatok elvegzesenek idotartama alatt a palyazdnak a lakassal kapcsolatos 
kiilbnszolgaltatasok dijat kell megfizetnie. Ha a beruhazasi megallapodasban foglalt lakas 
tarsashazban talalhato, abban az esetben Palyazdnak kozos koltseget es a kiilon szolgalta- 
tasok dijait kell megfizetnie.

- A szerzodes idobeli hatalya a lakasok felujitasanak befejezeset koveto legfeljebb 10 evre 
szol.

- A palyazo a berldkijelolesi jogaval a megallapodas hatalya alatt tbbb alkalommal elhet 
ugy, hogy a berlo kijeloleserol irasban koteles ertesiteni az Onkormanyzatot, a kijelolt 
szemellyel a lakasrendelet szerinti hatarozott idore, de legfeljebb a palyazo berldkijelolesi 
joga fennallasaig kotheto lakasberleti szerzodes.

- A lakas a berlo(k) reszere el nem idegenitheto, tovabba a berlo(k) a berleti jogviszony 
megszunese eseten az Onkormanyzattdl penzbeli teritesre nem tarthatnak igenyt.

- A nyertes palyazo altali berlokijeloleskor figyelembe kell venni, hogy a lakasba egytitt 
koltozdk szama nem haladhatja meg a lakas szobaalapterulete alapjan szamitott 6 nm/fo 
erteket. A lakasba egyutt kbltbzo lehet szulo, hazastars, elettars, gyermek, orokbefoga- 
dott-, mostoha- es nevelt gyermek es annak hazastarsa, eltarto, testver, unoka, egyenes agi 
rokonanak hazastarsa, sztiloje.
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- A nyertes palyazo altal kijelolt szemelyekkel az onkormanyzat maximum 10 eves hataro- 
zott iddre szolo berleti szerzodest kot (amely meghosszabbithatd). A lakberszamitas mod- 
jat, a lakber-, az ovadek merteket az onkormanyzat lakasrendelet szabalyozza.

- A palyazo gondoskodik anol, hogy a berlokijeloles soran a kijelolt szemely a vonatkozo 
jogszabalyi es a megallapodasban rogzitett (nyertes palyazatban vallalt) felteteleknek 
megfeleljen.

A palyazo tudomasul veszi, hogy amennyiben a lakas meguresedeset koveto 60 napon belfil 
nem jelol uj berlot, vagy azzal a lakasberleti szerzodest nem lehet megkotni, a lakassal kap- 
csolatos koltsegelvu lakbert koteles megfizetni az onkormanyzat reszere.

II. A beterjesztes indoka

Az onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasarol szolo Budapest Fovaros VIII. keru- 
let Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 25/2021. (VIL 22.) szamu onkormany- 
zati rendelet 11. § (2) bekezdese alapjan a berldkijeldlesi jogot biztosito megallapodasrol es 
annak modositasarol a kepviselo-testulet dbnt.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja 15 db, jelenleg iiresen allo, felujitando ingatlan felujitasa es jozsefvarosi vagy 
korabban Jozsefvarosban eld, lakassal nem rendelkezo, hatranyos helyzetu emberek lakashoz 
juttatasa. A felujitas valamennyi koltsege a nyertes palyazo szervezetet terheli, ellenszolgalta- 
taskent az Onkormanyzat 10 evre szolo berldkijeldlesi jogot biztosit.
A dontes penziigyi fedezetet nem igenyel.
A dontes penziigyi kovetkezmenye, hogy az onkormanyzat tulajdonaban allo, 15 db lepusztult 
allapotu onkormanyzati lakas a palyazok altal felujitasra keriil. A kotelezoen elvegzendo be- 
ruhazasi elemek osszerteke: 44.932.600 Ft. Az ajanlott beruhazasi elemek osszerteke: 
53.689.250 Ft..

IV. Jogszabalyi kornyezet

Az onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasarol szolo Budapest Fovaros VIII. kerii- 
let Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 25/2021. (VII. 22.) szamu onkormany- 
zati rendelet (tovabbiakban: a Rendelet) szabalyozza a berldkijeldlesi jog felteteleit. A Rende
let 11. § (l)-(2) bekezdesei alapjan Berldkijeldlesi jogot biztosito megallapodas kotheto az 
Motv. 13. § (1) bekezdeseben meghatarozott kozfeladatot az onkormanyzattal kotott szerzo- 
des kereteben ellato szervezettel. A berldkijeldlesi jogot biztosito megallapodasrol es annak 
modositasarol a kepviseld-testiilet dont.

A fentiek alapjan kerem a hatarozati javaslat elfogadasat.

Melleklet: „ Civil es egyhazi szervezetek szamara onkormanyzati lakasok berldkijeldlesi joga” 
palyazati felhivas



Hatarozati javaslat
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

..../2021. szamu hatarozata

a „ Civil es egyhazi szervezetek szamara onkormanyzati lakasok berldkijelolesi joga” 
palyazat kiirasarol

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviselo-testulete ugy dbnt, hogy

1. „Civil es egyhazi szervezetek szamara onkormanyzati lakasok berldkijelolesi joga” cim- 
mel palyazatot hirdet es elfogadja a hatarozat mellekletet kepezd palyazati felhivast;

2. a hatarozat 1. pontja alapjan felkeri a polgarmestert a palyazati felhivasnak a 
 es a  honlapokon, valamint az onkormany- 

zathirdetotablajantorteno kozzetetelere.
www.jozsefvaros.hu www.jozsefvarosujsag.hu

Felelos: polgarmester

Hataridok: ..

1. pont tekinteteben: 2021. december 16.

2. pont tekinteteben: a palyazati felhivas elfogadasat koveto 6 naponbeliil

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Budapest, 2021. december 9.

Torvenyessegi ellenorzes:

Szili-Darok Ildiko 
alpolgarmester

http://www.jozsefvaros.hu
http://www.jozsefvarosujsag.hu


Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jdzsefvaros Onkormanyzata

Palyazati Felhivas

Jogi szemelyiseggel rendelkezo 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek............ /2021. (.......... )
szamu hatarozataval elfogadott

„Civil es egyhazi szervezetek szamara 
onkormanyzati lakasok berlokijelolesi joga”

PALYAZATI FELHIVAS ;

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvaros Onkormanyzata (a tovabbiakban Onkormanyzat) 
a szocialis szolgaltatastervezesi koncepcioval osszhangban, az atlathatosag biztositasa 
erdekeben nyilvanos palyazati felhivast tesz kozze tevekenysegiiket Jozsefvarosban kifejto 
jogi szemelyiseggel rendelkezo civil szervezetek, alapitvanyok, valamint egyhazak, egyhazi 
szervezetek reszere.

1. A palyazat celja, tartalma

A palyazat celja, hogy a Jozsefvaros teruleten szolgaltatast nyujto, a keriiletben mukodo jogi 
szemelyiseggel rendelkezo civil szervezetek, alapitvanyok, valamint egyhazak, egyhazi 
szervezetek 15 db onkormanyzati tulajdonban levo lakas tekinteteben berlokijelolesi joghoz 
jussanak. A berlokijelolesi jogot kapo szervezetek vallaljak a lakasok felujitasat, ezaltal a 
palyazat hozzajarul a keriiletben talalhato lakasallomany felujitasahoz, allagmegovasahoz.

A berlokijelolesi joggal az Onkormanyzat segiti a szervezetek szocialis ellato, karitativ 
tevekenyseget a hatranyos helyzetu emberekkel kapcsolatban; segiti a nevelesbe vetelbol 
kikeriilt Ratal felnottekrol valo gondoskodasukat, a roma felzarkoztatast celzo 
kezdemenyezesiiket, valamint az eselyegyenlosegre valo torekvest.

Palyazat nyujthato be a fent megjelolt tevekenysegekkel kapcsolatos ellatasokban, 
szolgaltatasokban resztvevo, a Jozsefvarosban elo, vagy volt jozsefvarosi, lakassal nem 
rendelkezo, hatranyos helyzetu emberek lakashoz juttatasa erdekeben

a) 10 db lakas berlokijelolesi jogara felujitasi kotelezettseg es a beilleszkedest segito 
szocialis munka biztositasanak vallalasa mellett;

b) 5 db lakas berlokijelolesi jogara felujitasi kotelezettseg es a beilleszkedest segito 
szocialis munka biztositasanak vallalasa mellett, kifejezetten nevelesbe vetelbol 
kikeriilt Ratal felnottek es csaladjaik szamara.

2. A palyazok kbrenek meghatarozasa

Jelen palyazati kiiras kereteben palyazatot nyujthatnak be az alabbi felteteleket teljesitok:
• az egyesiilesi jogrol, a kdzhasznu jogallasrol, valamint a civil szervezetek mukodeserol es 

tamogatasarol szolo 2011. evi CLXXV. torveny hatalya ala tartozo jogi szemelyiseggel 
rendelkezo civil szervezet, szovetseg (kiveve a partot, a munkaaddi es munkavallaloi 
erdekkepviseleti szervezetet,a biztosito egyesiiletet),



Budapest Fdviros VIH. kertilet 
J6zsefvaros Onkormanyzata

Palyazati Felhivas

Jogi szemelyiseggel rendelkezd 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

• a lelkiismereti es vallasszabadsagrol szolo 2011. evi CCVI. torveny rendelkezesei alapjan 
egyhaznak minosulo szervezetek, belso egyhazi jogi szemelyek, jogi szemelyiseggel 
rendelkezd vallasi kozossegek,

• a Polgari Tdrvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny alapjan letrejott, jogi 
szemelyiseggel biro alapitvany, egyesiilet (ide nem ertve a kozalapitvanyt),

amennyiben tevekenysegiik a VIII. keriileti lakosokra is kiteijed.

3. A nyertes palyazoval kotendo szerzodes tartalma

Az Onkormanyzat a nyertes palyazoval szerzodest kot, melyrol a szocialis hataskort gyakorlo 
bizottsagjavaslata alapjan a Kepviseld-testiiletddnt.

A szerzodes teljeskoruen szabalyozza a kozfeladat ellatas tartalmat, a berlokijelolesre jogosult 
szervezet, esazonkormanyzat jogait eskotelezettsegeit, azalabbifopontokmenten:

- Budapest Fovaros VIII. kertilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek az 
onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasarol szolo 25/2021. (VII. 22.) szamu 
rendeletenek (a tovabbiakban: lakasrendelet) 11-12. §-a szabalyozza a berldkijeldlesi jog 
felteteleit. A Palyazo kizarolag a Palyazati Felhivas 1. pontjaban foglalt szocialis cel 
teljesitese erdekeben jelolhet ki berlot. A palyazo vallalja, hogy a lakas(ok) 
vonatkozasaban berldkijeldlesi jogat a hatranyos helyzetu/hajlektalan emberek/a 
nevelesbe vetelbol kikerult fiatal felnottek lakhatasa, elhelyezese erdekeben gyakorolj a.

- A szerzodes rogziti, hogy a nyertes palyazo milyen kozfeladat ellatassal kapcsolatos 
tevekenyseget vegez.

- A berlokijeldlesi jog elnyeresenek feltetele az egyuttmukodesi megallapodasban rogzitett 
felujitasi munkalatok elvegzese, a palyazo ennek megteritesere nem tarthat igenyt. A 
fehijitasokkoltsegein tula berldkijeldlesi jog teritesmentes.

- A szerzodes rogziti a megallapodas targyat kepezd lakasokat (cim, m2, komfortfokozat), a 
felujitasi munkalatok pontos meghatarozasat, megnevezeset, befejezesenek hataridejet, a 
munkalatok megkezdesehez sziikseges hatdsagi engedelyek felsorolasat, a 
munkavegzessel osszefuggesben a nyertes Palyazot terhelo karteritesi felelosseget. A 
beruhazasi megallapodasban rogzitett felujitasi munkalatokat a szerzodes alairasatol 
szamitott 1 evenbelul kell elvegezni.

- Amennyiben a lakas az Onkormanyzat 100%-os tulajdonaban allo berhazban talalhato, a 
felujitasi munkalatok elvegzesenek idotartama alatt a palyazdnak a lakassal kapcsolatos 
kiilonszolgaltatasok dijat kell megfizetnie. Ha a beruhazasi megallapodasban foglalt lakas 
tarsashazban talalhato, abban az esetben Palyazdnak kdzbs koltseget es a kulon 
szolgaltatasok dijait kell megfizetnie.

- A szerzodes idobeli hatalya a lakasok felujitasanak befejezeset koveto legfeljebb 10 evre 
: szol.

- A palyazo a berldkijeldlesi jogaval a megallapodas hatalya alatt tobb alkalommal elhet 
ugy, hogy a berlo kijeloleserol irasban koteles ertesiteni az Onkormanyzatot, a kijelolt 
szemellyel a lakasrendelet szerinti hatarozott idore, de legfeljebb a palyazo berldkijeldlesi 
joga fennallasaig kotheto lakasberleti szerzodes.
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- A lakas a berld(k) reszere ei nem idegemthetd, tovabba a berld(k) a berleti jogviszony 
megszunese eseten az Onkormanyzattol penzbeli teritesre nem tarthatnak igenyt.

- A nyertes palyazo altali berlokijeldleskor figyelembe kell venni, hogy a lakasba egyiitt 
koltozok szama nem haladhatja meg a lakas szobaalapteriilete alapjan szamitott 6 nm/fo 
erteket. A lakasba egyiitt koltozo lehet: sziilo, hazastars, elettars, gyermek, 
orokbefogadott-, mostoha- es nevelt gyermek es annak hazastarsa, eltarto, testver, unoka, 
egyenes agi rokonanak hazastarsa, sziiloje.

- A nyertes palyazo altal kijelolt szemelyekkel az onkormanyzat maximum 10 eves 
hatarozott idore szolo berleti szerzodest kot (amely meghosszabbithato). A lakberszamitas 
modjat, a lakber-, az ovadek merteket az onkormanyzat lakasrendelet szabalyozza.

- A palyazo gondoskodik arrol, hogy a berlokij doles soran a kijelolt szemely a vonatkozo 
jogszabalyi es a megallapodasban rogzitett (nyertes palyazatban vallalt) felteteleknek 
megfeleljen.

- A palyazo tudomasul veszi, hogy amennyiben a lakas meguresedeset koveto 60 napon 
belul nem jelol uj berldt, vagy azzal a lakasberleti szerzodest nem lehet megkotni, a 
lakassal kapcsolatos koltsegelvu lakbert koteles megfizetni az onkormanyzat reszere.

4. Tartalmi, formai kovetelmenyek:

Ervenyesen palyazni a felhivasban megjelolt hatariddben, a palyazati felhivashoz csatolt 
palyazati adatlap es nyilatkozatok kitoltesevel es az arra jogosult altali alairasaval lehet.
A palyazathoz a felujitasi koltsegek vallalasarol es a beilleszkedest segito szocialis munka 
biztositasarol az adatlapon talalhato nyilatkozatot kell benyujtani.
Az adatlaphoz az adatlapon megjelolt dokumentumokat, igazolasokat, nyilatkozatokat - 
amennyiben az a Palyazo eseteben ertelmezhetd - hianytalanul be kell csatolni. Amennyiben 
a benyiijtasi hataridon belul beerkezett palyazat hianyos, az Onkormanyzat felhivja a Palyazo 
figyelmet a hianyok potlasara.
A nem megfelelo modon vagy nem megfelelo szervezet altal benyujtott palyazatok 
ervenytelenek.

5. Korlatozasok:

a) egy palyazo jelen palyazat kereteben maximum 5 lakasra adhat be palyazatot, a sorrend 
megjeldlesevel
b) a tudomasszerzestol szamitott ket even belul nem reszesiilhet jelen palyazat kereteben berlo 
kijelolesi jogban az, aki:

• valamely a Kiiro altal kozzetett felhivasra benyujtott palyazati dokumentaciojaban 
lenyeges koriilmenyrdl, tenyrol valotlan vagy hamis adatot szolgaltatott, vagy

• a Kiirotol elnyert korabbi palyazati tamogatast a tamogatasi szerzodesben megjelolt 
celtol reszbenvagy egeszben elterden hasznalta fel, vagy

• valamely a Kiiroval kotott tamogatasi szerzodesben vallalt kdtelezettseget onhibajabol 
nem teljesitette.

c) a palyazonak vallalnia kell, hogy nem jelol berlonek olyan szemelyt, akivel szemben a 
lakasrendelet a berleti szerzodes megkoteset kizaro felteteleket fogalmaz meg.



6. A palyazat benyujtasanak modja, informacio keres, helyszini bejaras:

Budapest FovSros VIII. kerulet 
Jozsefvaros Onkormanyzata

Palyazati Felhi vas

Jogi szemelyiseggel rendelkezo 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
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egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

A magyar nyelven kitoltott palyazati adatlapot es mellekleteit egy eredeti alairt peldanyban 
(papiralapon), es a kitoltott palyazati adatlapot PDF formatumban e-mailen is be kell nyujtani 
(kezzel kitoltott dokumentacio nem elfogadhato). A projekt adatlapja sem formajab an, sem 
tartahnaban nem valtoztathato (a leiro reszek eseten tovabbi sorokkal bovitheto).

A palyazat kotelezoen benyujtando mellekletei:
a) a birosagi nyilvantartasba vetelrol hozott vegzes masolata
b) a szervezet alapito okiratanak masolata
c) alairasi cimpeldany masolata

A palyazatot zart csomagolasban, szemelyesen vagy postal uton az alabbi helyre kell 
benyujtani:

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Gazdalkodasi 
Ugyosztaly, 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A boritekon fel kell tiintetni: „Berl6kijel61esi jog palyazat- 2022.”

A palyazati urlapot PDF formatumban az alabbi e-mail cimre kell megkuldeni: 
borbas.gabriella@jozsefvaros.hu

Az email targyaban fel kell tuntetni: „Berldkijel6Iesi jog palyazat - 2022.”

A palyazati dokumentacio felbontasara a benyujtasra biztositott hatarido alatt folyamatosan, a 
palyazati dokumentacio beerkezesenek napjan keriil sor.

A palyazattal kapcsolatban tovabbi informacio kerhetd: Polgarmesteri Hivatal Gazdalkodasi 
Ugyosztaly, 1082 Budapest, Baross u. 63-67. III. emelet 311-es szoba, telefon: 459-2276, e- 
mail: bodorkosc@jozsefvaros.hu.
Ugyfelfogadasi rend: Hetfp: 13.30-18.00 ora, Szerda: 8.15-16.30 ora, Pentek; 8.15-11.30 ora

A Kiiro helyszini bejarast szervez a mellekletben talalhato lakasokba. A helyszini bejarasra 
az alabbi idopontokban keriil sor.

mailto:borbas.gabriella@jozsefvaros.hu
mailto:bodorkosc@jozsefvaros.hu
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Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvaros dnkormanyzata

Palyazati Felhivas

Jogi szemelyiseggel rendelkezd 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

7. Hataridok:

A palyazat benyujtasi hatarideje:
A postara adas legkesobbi idopontja: 2022. februar 11.
A szemelyes beadas legkesobbi idopontja: 2022. februar 15.

Hianypotlas:
Hianyosan benyujtott palyazat eseten a palyazat beerkezeset koveto 5 munkanapon beliil 
elektronikus levelben hianypotlasi felhivas kerul kikuldesre.
A hianypotlas teljesitesere legkesobb 2022. marcius 1. napjaig van lehetoseg.

A palyazatok elbiralasanak hatarideje:
A palyazatokrol az Onkormanyzat legkesobb a benyujtasi hataridot koveto 90 napon beliil 
dont a formai es tartalmi szempontok figyelembevetelevel.

Az Onkormanyzat a palyazat eredmenyerol a dontest koveto 10 napon beliil ertesiti a 
palyazokat. A dontes ellen fellebbezesi lehetoseg nines.

9. Palyazatok ertekelese:

A beerkezo palyazatok nyilvantartasat, formai ertekeleset a Jozsefvarosi Polgarmesteri 
Hivatal Gazdalkodasi Ugyosztalya vegzi. A palyazatok tartalmilag az alabbi szempontok 
figyelembevetelevel keriilnek elbiralasra szakertok bevonasaval:

a) Jozsefvarosban mukodo es a tevekenyseget itt (is) megvalosito szervezet;
b) a program kedvezmenyezettjei az 1. pontban foglalt szocialis cel megvalositasa 

erdekeben tamogatott hatranyos helyzetu ember(ek);
c) a program kedvezmenyezettjei jozsefvarosi kotodesu szemelyek;
d) a lakas felujitasaval, lakhatova tetelevel kapcsolatos vallalasok;
e) a tamogatott berld kivalasztasanak modja;
f) a tamogatott beilleszkedeset segito szocialis munka milyen mertekben biztositja a 

hosszu tavon biztonsagos onallo lakhatas megteremteset;
g) a Palyazo a tamogatott beilleszkedeset segito szocialis munka programjat, lepeseinek 

iitemezeset, a szervezeten beliili kapcsolodasat (vagy kiilso megvalosito eseten a 
megvaldsitoval kotott egyiittmukodesi megallapodast) csatolja;

h) a palyazati program koherens, szakmailag alatamasztott;
i) a Palyazo az 1. pontban meghatarozott szocialis celhoz kapcsolodo tevekenyseget 

hosszabb ideje folytatja.

A Onkormanyzat fenntartja azt a jogat, hogy a benyujtott palyazatban megjelolt lakas helyett 
masik, a Palyazati Felhivas mellekleteben szereplo lakast ajanljon fel a palyazonak.

8. A palyazat az alabbi esetekben ERVENYTELEN:

a) a palyazo a palyazati felhivasban foglalt hataridon tul nyujtotta be palyazatat,
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b) a palyazatot nem az Onkormanyzat altal jovahagyott tartalmu nyomtatvanynak 
megfelelo formabanes adatokkal nyujtottabe,

c) a palyazat nem felel meg a palyazati dokumentacioban meghatarozott felteteleknek, 
vagy a palyazo nem tett a palyazati dokumentacioban foglaltaknak megfelelo 
nyilatkozatot,

d) a palyazo valotlan adatot kbzolt,
e) a palyazo a palyazati felhivas 5. pontjaban foglalt igazolasok potlasara szolo 

hianypotlasi felhivasban foglaltaknak a rendelkezesere allo hataridon belul nem vagy 
nem teljeskbruen tett eleget,

f) a palyazo az 1. pontban meghatarozott felteteleknek nem felel meg, illetve a 6. pont 
feltetelei kizarjak.

9. A Kiiro ervenytelenne nyilvanitja a berldkijelolesi jogrol szolo palyazatot, ha

a) az osszeferhetetlensegi szabalyokat megsertettek, vagy
b) valamelyik palyazo az eljaras tisztasagat vagy a tobbi palyazo erdekeit sulyosan serto 

cselekmenyt kovetett el.

A palyazati eljaras soran osszeferhetetlenseget kell megallapitani, ha a lakaspalyazati eljaras 
bonyolitasaban vagy a palyazatok elbiralasaban olyan szemely, szervezet vagy annak 
kepviseloje vesz reszt, aki maga is palyazo, vagy

a) annak kozeli hozzatartozoja (Ptk.: 8:1. § (l)bekezdes 1. pont]
b) annak munkaviszony alapjan felettese vagy alkalmazottja.

10. A Kurd eredmenytelenne nyilvanitja a palyazati eljarast, ha

a) a palyazati eljaras soran nem nyujtottak be egyetlen ervenyes palyazatot sem,
b) a benyujtott palyazatok egyike sem felelt meg a palyazati felhivasban foglalt 

felteteleknek.

Az eredmenytelen eljaras eseten az Onkormanyzat dont a tovabbi eljarasrol. Az 
Onkormanyzat jogosult az eljarast, annak barmely szakaszaban indoklas nelkul visszavonni, 
es errol a Palyazokat hirdetmeny utjan ertesiteni.
A palyazat elbiralasaval kapcsolatban jogorvoslatnak helye nines!
Az Onkormanyzat az ajanlatok tartalmat a palyazat lezarasaig titkosan kezeli, tartalmukrol 
sem kivulalloknak sem a palyazaton resztvevoknek nem ad felvilagositast.

Mellekletek:
1. Palyazati Adatlap
2. Lakaslista
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tarsadalmi es civil szervezetek, 
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szamara

1-es MELLEKLET
„Civil es egyhazi szervezetek szamara 

onkormanyzati lakasok berlokijelolesi joga”

PALYAZATIADATLAP

1. A Paly azo szervezet azonosito adatai:

Palyazo neve:

Szekhelye:

Ertesitesi cime:

Addszama:

Kepviseletre jogosult neve, beosztasa:

E-mail cime:

Mobil szama:

Weboldal es/vagy facebook oldal 
elerhetosege:

Amennyiben a Felhivasra tbbb szervezet kozosen nyujt be palyazatot, ugy mindegyik 
szervezet esetebenkerjuk az azonosito adatokmegadasat.

2. A Paiyazd szervezet es tevekenysegenek bemutatasa:

Szervezet celjainak, munkajanak es az eddig Jdzsefvarosban vegzett tevekenysegenek 
bemutatasa roviden. Ennek soran terjenek ki a kovetkezo kerdesekre is:

- Milyen tevekenyseget vegez a szervezet?

- Miota mukodik a szervezet? Miota vegzi tevekenyseget Jdzsefvarosban?

- Milyen tapasztalata van a szervezetnek a palyazataban szereplo konkret celcsoporttal 
vegzett szocialis munkaban, kulonos tekintettel a jozsefvarosi tapasztalatokra?



- Hany fo jozsefvarosi illetosegu ellatottal all kapcsolatban a szervezet?

Budapest Fov^ros VIII. kertilet 
Jozsefvaros dnkormanyzata

Palyazati Felhivas

Jogi szemelyiseggel rendelkezd 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

- A palyazat megvalositasahoz kapcsolodd tertileteken milyen szakkepzettsegu es
tapasztalatu szakerto munkatarsakkal rendelkeznek?

— Mekkora a szervezet eves bevetele, es milyen forrasbol szarmazik a bevetele? (elmult 
3 ev adatait keijuk megadni)

- Amennyiben a Felhivasra tobb szervezet kozdsen nyujt be palyazatot, ugy mindegyik 
szervezet eseteben adjanak valaszt akerdesekre.

Maximum 5 oldal.

3. A palyazattal megvalositando tevekenyseg reszletes ismertetese

A kozfeladat ellatassal kapcsolatos tevekenysegek bemutatasa, a Jozsefvaros teriileten 
folytatando szocialis munka ismertetese. A palyazattal megvalositando tevekenyseg reszletes 
ismertetese, ideertve a program celjanak, celcsoportjanak, tartalmanak es elvart hatasainak 
reszletes leirasat. Keijuk, a tevekenyseg ismertetesenel vegyek figyelembe a kiirasban 
szereplo ertekelesi szempontokat! Mindenkepp terjen ki a kovetkezo kerdesekre:

- Pontosan kikbol all a konkret celcsoport, milyen eljaras kereteben es elvek alapjan 
valasztjak ki a berlokijeldlesi jog kedvezmenyezettjeit?

- A tamogatott berlokkel folytatnak-e elozetes szocialis munkat, ha igen, akkor mit es 
milyen modon?

- Milyen, a tamogatott beilleszkedeset segito szocialis munkat terveznek? Ismertessek a 
tamogatas jelleget, programjat, lepeseinek utemezeset, intenzitasat, idotartamat, a 
raforditott emberi eroforrasokat, a szervezeten beluli kapcsolodasokat.

— A tamogatott beilleszkedeset segito szocialis munka hogyan es milyen mertekben 
biztositja a hosszu tavon biztonsagos onallo lakhatas megteremteset?
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Amennyiben akar a felujitas, akar a szocialis munka soran kulso eroforrasokat is 
igenybe vesz vagy tobb szervezet kozosen palyazik, ugy arra milyen megallapodas 
kereteben keriil sor? Ismertesse minden partner vonatkozo kompetenciait is.

Maximum 5 oldal.

4. Kerjiik jelolje meg, hogy a Palyazati Felhivas mellekleteben felsorolt lakasok 
koziil melyek felujitasat vallalnak. Egy Palyazo maximum 5 lakasra nyujthat be 
palyazatot es a jelolesi sorrend egyben preferencia-sorrendet is jelent.

sorrend cim

1.

2-

3.

4.

Nehany mondatban iijak le, hogy

- Miert az adott lakasokat jeloltek meg?

- Milyen penzbeli es termeszetbeni erdforrasok felhasznalast tervezik a lakasok 
felujitasara? Mennyi ido alatt. milyen utemezesben tudjak elvegezni a feladatot?

Maximum 3 oldal.
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5. Kerjiik mutassa be, hogy a felujitasi tevekenyseget milyen forrasbol kivanja 
megvalositani:

Sajat forras osszege (Ft): Sajat forras szoveges kifejtese:

Egyeb forras osszege (Ft): Egyeb forras szoveges kifejtese:



NYILATKOZAT

Budapest Fovaros VIII. kerulet 
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Jogi szemelyiseggel rendelkezd 
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szamara

Biintetojogi felelossegem tudataban kijelentem, hogy
1) A palyazathoz csatolt koltsegbecslesben foglaltaknak megfeleloen az eloirt felujitas kotelezo 

elemeinek finanszfrozasat, a lakas lakhatova tetelet, az eletvitelszeru tartozkodashoz sziikseges 
berendezesekkel vald ellatasat a Palyazo szervezet neveben sajat koltsegen terites nelkul 
vallalom, a beruhazasi megallapodas megkotesetol szamitott 1 even beliil elvegzem.

2) A palyazati kiirasnak megfeleloen a tamogatott beilleszkedeset segito szocialis munka biztositasat 
a Palyazo szervezet neveben vallalom.

3) Kijelentem, hogy a  honlapon talalhato Adatvedelmi Szabalyzatban 
foglaltakat megismertem es az abban foglaltakat elfogadom.

www.jozsefvaros.hu

4) Hozzajarulok tovabba, hogy az Adatkezelo altal kezelt adatokhoz az Adatvedelmi Szabalyzatban 
meghatarozott adatfeldolgozok az ott meghatarozott adatkezelesi celbol hozzafeijenek.

5) Hozzajarulok, hogy a 4) pontban megjelolt esetekben adataimat az Onkormanyzat a kizart 
Palyazokrol vezetett nyilvantartasaban kezelje.

6) Allami vagy onkormanyzati adohatosaggal, tarsadalombiztositasi szerwel szemben nem all fenn 
kdztartozasom/koztartozasunk.

7) A kozpenzekbol nyujtott tamogatasok atlathatosagarol szolo 2007. evi CLXXXI. torveny 6. §- 
aban foglalt osszeferhetetlenseg palyazatom/palyazatunk vonatkozasaban

ado koriilmeny:

tett intezkedesek:

nem all fenn/fennall
az osszeferhetetlensegre okot

az osszeferhetetlensegre megsziintetesere

8) A kozpenzekbol nyujtott tamogatasok atlathatosagarol szolo 2007. evi CLXXXI. torveny 8. §- 
aban foglalt erintettseg

nem all fenn/fennall
az erintettsegre okot ado koriilmeny:

A fennallo erintettseggel kapcsolatban a torvenyben foglalt eldirasoknak eleget tettem.

Budapest, 2022. .

palyazo/kepviseld alairasa
A palyazati adatlaphoz csatolni kell*:

• a birosagi nyilvantartasba vetelrol hozott vegzes masolatat
• a szervezet alapito okiratanak masolatat
• alairasi cimpeldanymasolatat

http://www.jozsefvaros.hu
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2-es MELLEKLET: Lakaslista

Sor»z. Albetdtszdm Cfm Em. Ajtd ON/TH Komfort sz. MOszaki dllapot Szobdk Felszobak
Teriilet 

(m2)

Kbtelezd 
beruhazas 
(bruttd Ft)

Ajdnlott 
beruhazas 
(brutto Ft)

Beruhdzds 
bsszesen 

(brutt6 Ft)
i___ 35130/A/14 BauerS. u. 7 .. TH komfortos 2 felujitando 1 __ 3 060 700 3 644 900 6 705 600

2. 34953 Deri M. u. 11 II. '22. ON komfortos
3 kozepes/ 
elfogadhato

2 0 58,5
2 590 800 4 673 600 7 264 400

3. 35895/A/10 Dioszegi S. u. 9/b Fsz. 8. TH komfortos 2 felujitando 2 0 62 3 733 800 3 867 150 7 600 950

4.
36046/A/19 Dugonics u. 5 1. '19. TH komfort nelkuli

3 kozepes/ 
elfogadhato 1 0 23 2 743 200 3 517 900 6 261100

5.
35574/A/13 Futo u. 13 1. '11. TH komfortos

3 kozepes/ 
elfogadhato 1 0 33 3 060 700 3 695 700 6 756 400

6. 34647/A/42 KissJ.u.5 III. '32. TH komfort nelkuli
3 kozepes/ 
elfogadhatd 1 0 30 2 743 200 3 517900 6 261100

7. 35893/A/24 Koris u. 12 1. '20. TH komfort nelkuli
3 kozepes/ 
elfogadhato 1 0 27 2 717 800 3 479 800 6 197 600

8. 35368 Lujza u. 8 1. '15. ON komfortos
3 kozepes/ 
elfogadhato

1 0 35
2 273 300 3 276 600 5 549 900

9. 35368 Lujza u. 8 1. '9. ON komfortos
3 kozepes/ 
elfogadhato

1 0 40
3 365 500 3 340 100 6 705 600

10. 35368 Lujza u. 8 Fsz. '7. ON komfortos 2 felujitando 1 0 34,81 3 619 500 3 416 300 7 035 800
11. 35292 Magdolna u. 12 1. '28. ON komfort nelkuli 2 felujitando 1 0 29 2 781300 3 378 200 6 159 500
12. 35421/A/10 Magdolna u. 47 Fsz. '10. ON komfortos 2 felujitando 1 1 34 3 238 500 3 771 900 7 010400
13. 36111 Prater u. 75 1. '37. ON komfort nelkuli 2 felujitando 1 0 29 2 273 300 3 454400 5 727 700
14. 35136/A/28 Szerdahelyi u. 18 III. '28. ON komfort nelkuli 2 felujitando 1 0 31,53 3 365 500 3 340 100 6 705 600
15. 34762 VayA. u. 6 1. '23. ON komfort nelkuli 2 felujitando 1 0 29 3 365 500 3 314 700 6 680 200

Megjegyzes: ON: onkormanyzati berhaz. TH: tarsashaz.

Alabbi tablazatok tartalmazzak lakasonkent a kbtelezoen elvegzendo es a javasolt munkak 
koret es becsult koltseget.
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Budapest VIII. keriilet Bauer Sandor u. 7. 1. 5. 31 m2 alapteriiletu 1 szoba komfortos lakas felujitas koltsegvetesi 
segedlet. A lent! koltsegvetesi osszegek a mindenkori kamarai ajanlas es a TERC GOLD koltsegvetes keszitd 
program alapjan keszul.

ssz. erintett helyiseg erintett 
szerkezet

lakas felujitas munkanemenkent 
reszletezve

menn 
yiseg

becsult koltseg 
(Ft)

Kotelezoen elvegzendo munkak

1 osszes Kites fogyasztoi gazvezetek es gaztuzhely 
felujitasa javitas iizembe helyezes 
hatosagi biztonsagtechnikai tomorsegi 
vizsgalat f6gaz iigyintezessel

Iklt. 550 000

2 osszes elektromos 
haldzat

felujitas, szabvanyositas javitas, ELMU 
iigyintezes elektromos futes kialakitasa 
ldb hdtarolos kalyha beepi'tese vezerelt 
aramkdr es mero kialakitasaval, ldb 
infra fosugarzoszerelese.

Iklt. 1100 000 ...

3 osszes szennyvi'zvezetek szennyvi'zvezetek felujitasa Iklt. 250 000

4 osszes vizvezetek vizvezetek felujitasa, vizora szereles, 
tervezes, hitelesites, VIZMU iigyintezes

Iklt. 350 000

5 fiirdoszoba 
konyha

szigeteles aljzat vizszigetelese 15m2 160 000

Javasolt munkak
6 osszes nyilaszarok bejarati ajto csere, belteri ajtok potlasa 

ablakok felujitasa kuszobok es 
parkanyok javitasa, passzitas, lakatos 
szerelvenyekjavitasa, iivegek potlasa 
mazolas Figyelem : a kiilteri 
nyilaszarok csereje miatt a telepiileskepi 
eljaras lefolytatasa kbtelezo!

4db 600 000

7 szoba padlo melegpadlo burkolat csere 18,5 
m2

180000

8 konyha, 
fiirdoszoba,

padlo hidegpadlo burkolat csere 12m2 240 000

9 fiirdoszoba, 
konyha

oldalfal hideg burkolat csere 20 
m2

350000

10 osszes fal vakolat javitas 50
m2

320 000

11 osszes festes-mazolas osszes helyiseg festes-mazolasa Iklt. 520 000

12 osszes berendezesi 
targyak es 
szerelvenyei

berendezesi targyak es szerelvenyei 
javitasa, potlasa vagy csereje, szabalyos 
beiizemelessel;
mosdo, wc, bojler, fiirdokad vagy 
zuhanyzd, gaztuzhely, mosogato,

6db 510000
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13 furdoszoba szelldzes szabvanyos fiirdoszobai 
szellozoberendezes felszerelese, 
beiizemelese

Ikit. 150000

bsszesen netto: 5 280 000
Afa 27% 1425 600

brutto osszesen: 6 705 600

fn
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Budapest VIII. keriilet Deri Miksa u. 11II. emelet 22. 58.5 m2 ket szoba komfortos lakas felujftas koltsegvetesi 
segedlet. A lenti koltsegvetesi bsszegek a mindenkori kamarai ajanlas es a TERC GOLD kbltsegvetes keszfto 
program alapjan keszul.

ssz. erintett helyiseg erintett szerkezet lakas felujftas munkanemenkent 
reszletezve

mennyiseg becsult kbltseg 
(Ft)

Kbtelezben elvegzendb munkak

1 bsszes elektromos 
halbzat

elektromos halbzat szabvanyos 
atalakitasa, szabalyos beiizemeles 
javitas, Idb hbtarolbs kalyha 
beepitese Idb, meglevb uj 
hbtarolbs kalyha atvizsgalasa, 2db 
hbtarolbs kalyha beiizemelese, 
furdbszobai szellbzes kialakitasa 
ELMU ugyintezes

lklt. 860 000

2 bsszes gazvezetek fogyasztbi gazvezetek es gaztuzhely 
atvizsgalasa javitasa hatbsagi 
biztonsagtechnikai tbmbrsegi 
vizsgalat f6GAZ iigyintezessel 
szabvanyos, es biztonsagos 
beiizemeles.

Iklt. 300 000

3 bsszes szennyvizvezetek szennyvizvezetek feiujitasa 
beiizemelese

lklt. 280 000

4 bsszes vizvezetek vizvezetek feiujitasa szabalyos 
beuzemelese, vizbra szereles, 
hitelesites, VIZMU ugyintezes

lklt. 350 000

5 bsszes konyhafurdo konyha fiirdbszoba padlb kenhetb 
vizszigetelese

lklt. 250 000

Javasolt munkak

6 bsszes nyilaszarbk ajtbk ablak, pbtlasa, javitasa 5 db 650 000

7 szobak padlb melegpadlb burkolat javitasa 36 m2 480 000

8 konyha, 
fiirdbszoba,

padlb hidegpadlb burkolat javitas 12,5 m2 250 000

9 fiirdbszoba, 
konyha

oldalfal hideg burkolat javitas 25m2 450 000

10 bsszes fal ? ■ bsszes helyiseg: vakolat javitas, 
festes-mazolasa

lklt. 1200 000

11 bsszes berendezesi 
targyak es 
szerelvenyei

berendezesi targyak es 
szerelvenyei javitasa, pbtlasa vagy 
csereje, szabalyos beuzemelessel; 
mosdb, wc„ bojler, furdokad vagy 
zuhanyzb, gaztuzhely, mosogatb,

lklt. ; 650 000
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osszesen netto: 5720000

Afa 27% 1544 400

brutto osszesen: 7 264 400
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Budapest VIII. kerulet Dibszegi Samuel u. 9b. Fbldszint 8-9. 62 m2 ket szoba komfortos lakas felujitas 
kbltsegvetesi segedlet. A lenti kbltsegvetesi bsszegek a mindenkori kamarai ajanlas es a TERC GOLD kbltsegvetes 
keszitb program alapjan keszul.

ssz. erintett helyiseg erintett 
szerkezet

lakas felujitas munkanemenkent 
reszletezve

mennyiseg becsiilt 
kbltseg 
(Ft)

Kotelezben elvegzendb munkak

1 bsszes elektromos 
halbzat

elektromos halbzat felujitasa, 
szabvanyossa tetele, ELMO 
ugyintezes, ldb hbtarolbs kalyha 
beepitese, vezerelt aramkbr es merb 
kialakitasa es 2db elektromos 
infrapanel kiepitese, furdbszobai 
szellbzes kialakitasa,

1 kit 1 250 000

2 bsszes gazvezetek fogyasztbi gazvezetek es gazkeszulek 
felujitasa atalakitasa, hatbsagi 
tbmbrsegi prbbaval, beiizemeles Hera 
gazegb bontasa tervezessel FOGAZ 
ugyintezes.

1 kit . 650 000

3 bsszes szennyvfzve- 
zetek

szennyviz vezetekek felujitasa 1 kit 250 000

4 bsszes vizvezetek vizvezetekek felujitasa, vizbra 
hitelesitese, VIZMIJ ugyintezes

1 kit 350 000

5 bsszes kemeny cserepkalyha bontes palbburkolat 
javitas kemyenyek szabalyos lezarasa 
megszuntetese FOKETUSZ 
szakvelemennyel.

2db 180 000

6 furdbszoba szigeteles aljzaton es oldalfalon hasznalati viz 
elleni szigeteles keszitese

16 m2 260000

Javasolt munkak

7 bsszes fal mennyezet es oldalfal vakolat 
atvizsgalasa kopogtatassal,meglazult 
reszek eltavolitasa Javitasa, regi festes 
eltavolitasa, gletteles, festes-mazolas

lkll 900 000

8 bsszes nyllaszarbk nyllaszarbk felujitasa, javitasa, 
passzitasa, mazolasa, vagy csereje 
(Homlokzati nyilaszarbl csereje eseten, 
telepiileskepi bejelentesi eljaras 
lefolytatasa kotelezblll) szoba ajtblap 
pbtlasa.

5db 650 000

9 szobak burkolat parketta burkolat javitasa, csiszolasa, 
lakkozasa

45 480 000

10 konyha+kamra+fiirdosz burkolat meglevb hidegburkolatok bontasa, 
aljzatkiegyenlites, padlb es oldalfal 
csempe burkolat keszitese

35 m2 450 000
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11 osszes berendezesi 
targyak es 
szerelvenyei

mosogato, gaztuzhely, kad ill 
zuhanyzo, WC+tartaly, csaptelepek 
csereje, mosdd potlasa, szabalyos 
beiizemelessel

1 kit 565 000

osszesen netto: 5 985 000

Afa 27% 1 615 950

brutto osszesen: 7 600 950
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Budapest VIII. keriilet Dugonics u. 5.1.19. m2 23m2 egy szoba komfortnelkiili lakas felujitas koltsegvetesi segedlet. A 
lent! koltsegvetesi osszegek a mindenkori kamarai ajanlas ds a TERC GOLD koltsegvetes keszito program alapjan kesziil.

ssz. erintett 
helyiseg

erintett szerkezet lakas felujitas munkanemenkent reszletezve menny 
iseg

becsult 
koltseg (Ft)

Kotelezoen elvegzendo munkak
1 osszes futes fogyasztdi gazvezetek es gazkesziilek felujitasa 

javitas iizembe helyezes, hatosagi
biztonsagtechnikai tomorsegi vizsgalat fOGAZ 
ugyintezessel

lklt. 350 000

2 osszes elektromos 
halozat

felujitas, szabvanyositas javitas, ELMU 
iigyintezes villanybojler, Idb hotarolds kalyha 
vezerelt aramkor es mere kialakitasa Idb 
infrapanel beepitese (konyha es fiirdoszoba)

Iklt. 1050 000

3 osszes szenny vizvezetek szennyvi'z vezetek felujitasa lklt. 250 000
4 osszes vizvezetek vizvezetek felujitasa, vizora szereles, tervezes, 

hitelesites, VfZMU iigyintezes
lklt. 350 000

5 fiirdoszoba 
konyha

szigeteles aljzat kenheto vizszigetelese 15m2 160 000

Javasolt munkak

6 osszes nyilaszardk nyilaszardk felujitasa: belteri ajtok pdtlasa 
bejarati ajtd es ablakok felujitasa kiiszobok es 
parkanyok javitasa, passzitas, lakatos 
szerelvenyek javitasa, iivegek pdtlasa mazolas. 
Figyelem: a kiilteri nyilaszardk csereje miatt a 
telepuieskepi eljaras lefolytatasa kotelezo!

4db 400 000

7 szoba padlo melegpadld burkolat csere 16,5 
m2

180 000

8 konyha, 
fiirdoszoba

padlo hidegpadlo burkolat csere 10m2 240 000

9 fiirdoszoba, 
konyha

oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 300 000

10 osszes fal mennyezet es oldalfal vakolat atvizsgalasa 
meglazult reszek eltavolitasa vakolat javitas

50 m2 200 000

11 osszes fiirdd fiirdoszoba kialakitasa levalasztas a konyha 
vegebol gipszkarton valaszfal szereles Idb belteri 
ajtd beepitesevel. Szellozes kiepitesevel

lklt. 350 000

12 osszes festes-mazolas osszes helyiseg festes-mazolasa lklt. 500 000

13 osszes berendezesi 
targyak es 

szerelvenyei

berendezesi targyak es szerelvenyei javitasa, 
pdtlasa vagy csereje, szabalyos beiizemelessel; 
mosogatd, mosdo, wc, bojler,
zuhanyzd, gaztuzhely,

lklt. 450 000

14 fiirdoszoba szelldzes szabvanyos fiirdoszoba! szellozdberendezes 
felszerelese, beiizemelese

lklt. : 150 000

osszesen netto: 4 930 000



Budapest Fovaros VIII. kerulet 
Jdzsefvaros Onkormanyzata

Palyazati Felhivas

Jogi szemelyiseggel rendelkezd 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamiut 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

Afa 27% 1331100

brutto osszesen: 6 261100



Budapest F6v£ros VIII. kerulet 
Jdzsefvaros dnkormanyzata

Palyazan Felhivas

Jogi szemelyiseggel rendelkezo 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

Budapest VIII. kerulet Futo utca 13.1.11. 33 m2 alapteruletu 1 szoba komfortos lakas felujitas koltsegvetesi 
segedlet. A lenti koltsegvetesi dsszegek a mindenkori kamarai ajanlas es a TERC GOLD koltsegvetes keszito program 

alapjan kesziil.

ssz. erintett helyiseg erintett 
szerkezet

lakas felujitas munkanemenkent 
reszletezve

mennyiseg becsult 
koltseg (Ft)

Kotelezoen elvegzendo munkak

1 osszes futes fogyasztdi gazvezetek es gaztuzhely 
felujitasa javitas iizembe helyezes, 
hatdsagi biztonsagtechnikai tombrsegi 
vizsgalat FdGAZ ugyintezessel

lklt. 550 000

2 osszes elektromos 
halozat

felujitas, szabvanyositas javitas, ELMU 
ugyintezes elektromos futes kialakitasa 
Idb hutarolos kalyha beepitese vezerelt 
aramkbr es merb kialakitasaval, ldb 
infra fosugarzoszerelese.

Iklt. 1100000

3 osszes szennyvi'zvezetek szennyviz vezetek felujitasa lklt. 250 000

4 osszes vizvezetek vizvezetek felujitasa, vizora szereles, 
tervezes, hitelesites, VIZMU ugyintezes

lklt 350000

5 fiirddszoba 
konyha

szigeteles aljzat vizszigetelese 15m2 160 000

Javasolt munkak

6 osszes nyilaszarok bejarati ajto csere, belteri ajtok pdtlasa 
ablakok felujitasa kuszobok es 
parkanyokjavitasa, passzitas, lakatos 
szerelvenyek javitasa, uvegek pdtlasa 
mazolas Figyelem : a kulteri 
nyilaszarok csereje miatt a telepuleskepi 
eljaras lefoiytatasa kotelezo!

4db 600 000

7 szoba padlo melegpadlo burkolat csere 18,5 m2 180 000

8 konyha, 
fiirdoszoba,

padlo hidegpadlo burkolat csere 14,5m2 280 000

9 fiirdoszoba, 
konyha

oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 350 000

10 osszes fal vakoiat javitas 50 m2 320 000

11 osszes festes-mazolas osszes helyiseg festes-mazolasa lklt. 520 000

12 osszes berendezesi 
targyakes 
szerelvenyei

berendezesi targyak es szerelvenyei 
javitasa, pdtlasa vagy csereje, szabalyos 
beuzemelessel;
mosdo, wc, bojler, furdokad vagy 
zuhanyzo, gaztuzhely, mosogato,

6db 510 000



Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvaros Onkormanyzata

Palyazati Felhivas

Jogi szemelyiseggel rendelkezo 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

13 fiirdoszoba szellozes szabvanyos furdoszobai 
szellozoberendezes felszerelese, 
beiizemelese

lklt. 150 000

osszesen netto: 5 320 000

Afa 27% 1436 400

brutto osszesen: 6 756400



Budapest Fovaros VIII. kerulet 
Jdzsefvaros Onkormanyzata

Palyazati Felhivas

Jogi szemelyiseggel rendelkezd 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

Budapest Vlil. kerulet Kiss Jozsef utca 5. III. 32.30 m2 egy szoba komfortnelkuli lakas feldjitas koitsegvetesi segedlet. A 
lenti koitsegvetesi dsszegek a mindenkori kamarai ajanlas es a TERC GOLD kbltsegvetes keszito program alapjan kesziil.
ssz. erintett 

helyiseg
erintett szerkezet lakas felujitas munkanemenkent reszletezve mennyiseg becsult 

kbltseg 
(Ft)

Kbtelezben elvegzendb munkak
1 osszes futes fogyasztoi gazvezetek es gazkeszulek felujitasa 

javitas uzembe helyezes, hatosagi
biztonsagtechnikai tbmbrsegi vizsgalat f6gaz 
ugyintezessel

lklt. 350 000

2 osszes elektromos 
halozat

felujitas, szabvanyositas javitas, ELMU 
iigyintezes villanybojler, Idb hbtarolos kalyha 
vezerelt aramkor es merd kialakitasa ldb 
infrapanel beepitese (konyha es furdoszoba)

Iklt. 1050 000

3 osszes szenny vizvezetek szennyviz vezetek felujitasa lklt. 250 000
4 osszes vizvezetek vizvezetek feluji'tasa, vi'zora szereles, tervezes, 

hitelesites, ViZMU iigyintezes
lklt. 350 000

5 furdoszoba 
konyha

szigeteles aljzat kenheto vizszigetelese 15m2 160 000

Javasolt munkak

6 osszes nyilaszarok nyilaszarok felujitasa: belteri ajtdk potlasa 
bejarati ajto es ablakok felujitasa kuszdbdk es 
parkanyok javitasa, passzitas, lakatos 
szerelvenyek javitasa, iivegek potlasa mazolas. 
Figyelem: a kulteri nyilaszarok csereje miatt a 
telepiileskepi eljaras lefolytatasa kotelezo!

4db 400 000

7 szoba padlo melegpadlo burkolat csere 16,5 m2 180 000

8 konyha, 
furdoszoba

padld hidegpadlo burkolat csere 10m2 240 000

9 furdbszoba, 
konyha

oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 300 000

10 osszes fal mennyezet es oldalfal vakolat atvizsgalasa 
meglazult reszek eltavolitasa vakolat javitas

50 m2 200 000

11 osszes fiirdb furdoszoba kialakitasa levalasztas a konyha 
vegebol gipszkarton valaszfal szereles ldb belteri 
ajto beepitesevel. Szellozes kiepitesevel

lklt. 350 000

12 osszes festes-mazolas osszes helyiseg festes-mazolasa lklt. 500 000

13 osszes berendezesi 
targyak es 

szerelvenyei

berendezesi targyak es szerelvenyei javitasa, 
potlasa vagy csereje, szabalyos beiizemelessel; 
mosogato, mosdo, wc, bojler,
zuhanyzo, gaztuzhely,

lklt. 450 000

14 furdoszoba szellozes szabvanyos furdoszoba! szellozoberendezes 
felszerelese, belizemelese

lklt. 150 000

osszesen netto: 4 930 000

okf bQ



Budapest Fdv£ros VIII. keriilet 
Jozsefvaros Onkormanyzata

Palyazati Felhivas

Jogi szemelyiseggel rendelkezo 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

Afa 27% 1331100

brutto osszesen: 6 261100



Budapest Fbv&ros VIII. kertilet 
Jbzsefvaros Onkormanyzata

Paly azatiFelih vas

Jogi szemelyiseggel rendeikezb 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

Budapest VIII. kerulct Koris u. 12.1.20. 27 m2 egy szoba komfort nelkiili lakas felujitas kbltsegvetesi segedlet. A lenti 
kbltsegvetesi bsszegek a mindenkori kamarai ajanlas es a TERC GOLD koltsegvetes keszito program alapjan kesziil.

ermtett ........................ .... ........ . . . . . . . . . becsultssz.................... ermtett szerkezot lakas felujitas munkanemenkent reszletezve mennyiseg ..........
he y seg ko tseg (Ft)

Kbtelezben elvegzendb munkak

1 bsszes futes

fogyasztbi gazvezetek es gazkesziilek felujitasa 
javitas iizembe helyezes, hatbsagi 
biztonsagtechnikai tbmbrsegi vizsgalat FOGAz 
ugyintezessel

Iklt. 350 000

2 bsszes
elektromos 

halbzat

felujitas, szabvanyositas javitas, ELMU iigyintezes 
villanybojler, Idb hbtarolbs kalyha vezerelt 
aramkbr es merb kialakitasa ldb infrapanel 
beepitese (konyha es furdbszoba)

Iklt. 1050 000

3 bsszes szennyvizvezetek szennyvi'z vezetek felujitasa Iklt. 250 000

4 bsszes vizvezetek
vizvezetek felujitasa, vizbra szereles, tervezes, 
hitelesites, VfZMO iigyintezes Iklt. 350 000

5
furdbszoba 

konyha
szigeteles aljzat kenhetb vizszigetelese 9m2 140 000

Javasolt munkak

6 bsszes nyilaszarok

nyilaszarok felujitasa: belteri ajtbk pbtlasa bejarati 
ajtb es ablakok felujitasa kuszdbok es parkanyok 
javitasa, passzitas, lakatos szerelvenyek javitasa, 
(ivegek pbtlasa mazolas. Figyelem: a kulteri 
nyilaszarok csereje miatt a telepuleskepi eljaras 
lefolytatasa kbtelezb!

4db 400 000

7 szoba padib melegpadlb burkolat csere 18 m2 190 000

8
konyha, 

furdbszoba
padib hidegpadlb burkolat csere 9 m2 270 000

9
furdbszoba, 

konyha
oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 300 000

10 bsszes fal
mennyezet es oldalfal vakolat atvizsgaiasa 
meglazult reszek eltavolitasa vakolat javitas

30 m2 150 000

11 bsszes furdb
furdbszoba kialakitasa levalasztas a konyha 
vegebbl gipszkarton valaszfal szereles ldb belteri 
ajtb beepitesevel. Szellbzes kiepitesevel

Iklt. 350 000

12 bsszes festes-mazolas bsszes helyiseg festes-mazolasa Iklt. 480 000



Budapest Foviros VIII. keriilet 
Jdzsefvaros Onkormanyzata

Palyazati Felhivas

Jogi szemelyiseggel rendelkezd 
tarsadalmi ds civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

13 bsszes
berendezesi 
targyak es 

szerelvenyei

berendezesi targyak es szerelvenyei javitasa, 
potlasa vagy csereje, szabalyos beiizemelessel; 
mosogato, mosdd, wc, bojler, zuhanyzo, 
gaztuzhely,

lklt. 450 000

14 fiirdoszoba szelldzes
szabvanyos fiirdoszobai szellozoberendezes 
felszerelese, beiizemelese

lklt. 150 000

osszesen netto: 4 880 000
Afa 27% 1317 600

brutto osszesen: 6197 600



Budapest Fdv&ros VIII. kerulet 
Jdzsefvaros Onkormanyzata

Palyazati Felhivas

Jogi szemelyiseggel rendelkezd 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

Budapest VIII. kerulet Lujza u. 8. fszt. 7. 34.81 m2 egy szoba komfortos lakas felujitas kbltsegvetesi segedlet. A 
lenti kbltsegvetesi bsszegek a mindenkori kamarai ajanlas 6s a TERC GOLD koltsegvetes keszito program alapjan
Iflff

erintett ..................... lakas felujitas munkanemenkent . . becsiilt kdltseg
ssz. . , . . erintett szerkezet • . . mennyiseg • .helyiseg reszletezvc (Ft)

Kbtelezoen elvegzendb munkak

1 bsszes
fogyasztoi 
gazvezetek

fogyasztoi gazvezetek feiujitasa ldb 
gaztuzhely ldb parapet gazkonvektor 

felszereles hatbsagi nyomasprbba 
Tervezes FOGAz ugyintezes

Iklt. 850 000

2 bsszes elektromos halbzat

felujitas, szabvanyositas javitas, ELMU 
ugyintezes villanybojler, ldb hbtarolbs 

kalyha vezerelt aramkbr es merb 
kialakitasa ldb infrapanel beepitese 

(konyha es furdbszoba)

Iklt- 1 250 000

3 bsszes szennyvizvezetek szennyviz vezethk feiujitasa Iklt. 250 000

4 bsszes vizvezetek
vizvezetek feiujitasa, vizbra szereles, 

tervezes, hitelesites, VIZM0 ugyintezes Iklt. 350 000

5
furdbszoba 

konyha szigeteies aljzat kenhetb vizszigetelese Ilm2 150 000

Javasolt munkak

6 bsszes nyilaszarbk

nyilaszarbk feiujitasa: belteri ajtbk pbtlasa, 
bejarati ajtb es ablakok javitasa, kuszbbbk 
es parkanyok javitasa, passzitas, lakatos 
szerelvenyek pbtlasa, csereje, iivegek 
pbtlasa mazolas. Figyelem: a kulteri 

nyilaszarbk csereje eseten a telepiileskepi 
eljaras lefolytatasa kbtelezbl

4db 400 000

7 szoba padlb melegpadlb burkolat csere 22.8 m2 300 000

8
konyha, 

furdbszoba
padlb hidegpadlb burkolat csere 12 m2 250 000

9
furdbszoba, 

konyha
oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 300 000

10 bsszes fal
mennyezet es oldalfal vakolat atvizsgalasa 

meglazult reszek eltavolitasa vakolat 
javitas

30 m2 150000

11 bsszes festes-mazolas bsszes helyiseg festes-mazolasa Iklt. 680 000

12 bsszes
berendezesi 
targyak es 

szerelvenyei

berendezesi targyak es szerelvenyei 
javitasa, pbtlasa vagy csereje, szabalyos 
beuzemelessel; mosogatb, mosdb, wc, 

bojler, zuhanyzb, villanytuzhely,

Ikit. 450 000



Budapest Fovaros VIII. kertiiet 
Jozsefvaros Onkormanyzata

Palyazan Felhivas

Jogi szemelyiseggel rendelkezo 
tarsadalnii es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

13 furdoszoba szellozes
szabvanyos fiirdoszobai 

szellozoberendezes felszerelese, 
beiizemelese

Iklt. 160 000

osszesen netto: 5 540 000
Afa 27% 1495 800

brutto osszesen: 7 035 800



Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jdzsefvaros Onkormanyzata

Palyazati FelhIvas

Jogi szemelyiseggel rendelkezd 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

Budapest VIII. keriilet Lujza u. 8.1.9. 40 m2 egy szoba komfortos lakas felujitas kbltsegvetesi segcdlet. A lenti 
kbltsegvetesi dsszegek a mindonkori kamarai ajanlas es a TERC GOLD koltsegvetes keszito program alapjan kesziil.

erintett , ...................... , . . becsult
ssz...................... erintett szerkezet lakas felujitas munkanemenkcnt reszletezve monnvisee . ...helyiseg ’ 6 kbltseg (Ft)

Kbtelezden elvegzendo munkak

1 osszes fogyasztoi 
gazvezetek

fogyasztoi gazvezetek felujitasa gaztuzhely 
felszereles hatosagi nyomasproba Tervezes 

f6gaz iigyintezes
Iklt. 650 000

2 osszes elektromos halbzat

felujitas, szabvanyositasjavitas, ELMO 
iigyintezes villanybojler, ldb hotarolds kalyha 

vezerelt aramkbr es mero kialakitasa ldb 
infrapanel beepitese {konyha es fiirdoszoba)

Iklt. 1250000

3 osszes szennyvizvezetek szennyviz vezetek felujitasa Iklt. 250 000

4 osszes vizvezetek vizvezetek felujitasa, vizdra szereles, tervezes, 
hitelesi'tes, VIZMU iigyintezes

Iklt. 350 000

5
fiirdoszoba 

konyha szigeteles aljzat kenheto vizszigetelese Ilm2 150 000

Javasolt munkak

6 osszes nyilaszarok

nyilaszarok felujitasa: belteri ajtdk potlasa, 
bejarati ajto es ablakok javitasa, kuszdbdk es 

parkanyok javitasa, passzitas, lakatos 
szerelvenyek potlasa, csereje, iivegek potlasa 

mazolas. Figyelem: a kiilteri nyilaszarok 
csereje eseten a telepiileskepi eljaras 

lefolytatasa kotelezd!

4 db 400 000

7 szoba padlo melegpadlo burkolat csere 29 m2 300 000

8
konyha, 

fiirdoszoba
padlo hidegpadld burkolat csere 11 m2 200 000

9
fiirdoszoba, 

konyha
oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 300 000

10 osszes fal mennyezet es oldalfal vakolat atvizsgalasa 
meglazult reszek eltavolitasa vakolat javitas

30 m2 150 000

11 osszes festes-mazolas osszes helyiseg festes-mazolasa Iklt. 680 000

3^



Budapest Fovaros VIIL kerulet 
Jozsefvaros Onkormanyzata

Palvazati Felhivas

------------------ ----------- '------- ~~---------
Jogi szemelyiseggel rendelkezd 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

12 osszes
berendezesi 
targyak es 

szerelvenyei

berendezesi targyak es szerelvenyei javitasa, 
potlasa vagy csereje, szabalyos 

beiizemelessel; mosogato, mosdd, wc, bojler, 
zuhanyzd, villanytuzhely,

Iklt. 450 000

13 furdoszoba szellozes
szabvanyos fiirdoszobai szelldzoberendezes 

felszerelese, beiizemelese
Iklt. 150 000

osszesen netto: 5 280 000

Afa 27% 1425 600
brutto osszesen: 6 705 600



Budapest Fovaros VIII. kerulet 
Jozsefvaros Onkormanyzata

Palyazati Felhivas

Jogi szemelyiseggel rendelkezo 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

Budapest VIII. kerulet Lujza u. 8.1.15. 35 m2 egy szoba komfortos lakas felujitas kbltsegvetesi segedlet. A lenti 
kbltsegvetesi osszegck a mindenkori kamarai ajanlas es a TERC GOLD kbltsegvetes keszitb program alapjan

ermtett lakas felujitas munkanemenkent . . becsult
ssz.................... ermtett szerkezet . . „ mennyiseg .helyiseg reszletezvc koltseg (Ft)

Kbtelezoen elvegzendo munkak

1 bsszes elektromos halbzat

felujitas, szabvanyositasjavitas, ELMU 
iigyintezes villanybojler, Idb hbtarolbs 

kalyha vezerelt aramkbr es mero 
kialakitasa ldb infrapanel beepitese 

(konyha es fiirdbszoba)

Iklt. 1 050 000

2 bsszes szennyvizvezetek szennyviz vezetek felujitasa Iklt. 250 000

3 bsszes vizvezetek
vizvezetek felujitasa, vizora szereles, 

tervezes, hitelesltes, VfZMU iigyintezes Iklt. 350 000

4 fiirdbszoba 
konyha

szigeteles aljzat kenhetb vlzszigetelese 9m2 J 140 000

Javasolt munkak

5 bsszes nyilaszarok

nyilaszarok felujitasa: belteri ajtbk pbtlasa 
bejarati ajtb es ablakok felujitasa kiiszbbbk 

es parkanyok javitasa, passzltas, lakatos 
szerelvenyek javltasa, iivegek pbtlasa 

mazolas. Figyelem: a kiilteri nyilaszarok 
csereje miatt a telepiileskepi eljaras 

lefolytatasa kbtelezbl

4db 400 000

6 szoba padlb melegpadlb burkolat csere 22 m2 190 000

7
konyha, 

fiirdbszoba
padlb hidegpadlb burkolat csere 13 m2 260 000

8
fiirdbszoba, 

konyha
oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 300 000

9 bsszes fal
mennyezet es oldalfal vakolat atvizsgalasa 

meglazult reszek eltavolltasa vakolat javltas
30 m2 150 000

11 bsszes festes-mazolas bsszes helyiseg festes-mazolasa Iklt. 680 000

12 bsszes
berendezesi targyak 

es szerelvenyei

berendezesi targyak es szerelvenyei 
javitasa, pbtlasa vagy csereje, szabalyos 
beiizemelessel; mosogatb, mosdb, wc, 

bojler, zuhanyzb, villanytuzhely,

Iklt. 450 000



Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jdzsefvaros Onkormanyzata

Pal y aza n Felhivas

Jogi szemelyiseggel rendelkezo 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

13 furdoszoba szellozes
szabvanyos furdoszobai 

szellozoberendezes felszerelese, 
beuzemelese

Iklt. 150 000

osszesen netto: 4 370 000

Afa27% 1179 900

brutto osszesen: 5 549 900



Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvaros Onkormanyzata

Palyazati Felhivas

Jogi szemelyiseggel rendelkezo 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

Budapest VIII. keriilet Magdolna u. 12. 1. 28. 29 m2 egy szoba komfort nelkuli lakas felujitas koltsegvetesi 
segedlet. A lent! koltsegvetesi osszegek a mindenkori kamarai ajanlas es a TERC GOLD koltscgvetes keszito 

program alapjan kesziil.

erintett ... . lakds felujitas munkanemcnkent . . becsult
ssz.................... erintett szerkezet ... mennyisec .............. ..

hclytscg reszlctezvc koltseg (Ft)

Kotelezden elvegzendo munkak

1 osszes Kites

fogyasztoi gazvezetek es gazkeszulekek 
felujitasa javitas iizembe helyezes, 

hatosagi biztonsagtechnikai tomorsegi 
vizsgalat FOGAZ ugyintezessel

Iklt. 550000

2 osszes elektromos halozat
felujitas, szabvanyositas javitas, ELMU 

(igyihtezes villanybojier, vezerelt aramkor 
es mero kialakitasayillanyboyler reszere

lklt. 900 000

3 osszes szennyvizvezetek szennyviz vezetek felujitasa Iklt. 250 000

4 osszes vizvezetek
vizvezetek felujitasa, vizora szereles, 

tervezes, hitelesites, VIZMU iigyintezes lklt. 350 000

5
furdoszoba 

konyha szigeteles aljzat kenheto vizszigetelese 9m2 140 000

Javasolt munkak

6 osszes nyilaszarok

nyilaszarok felujitasa: belter! ajtok potlasa 
bejarati ajto es ablakok felujitasa kiiszbbok 

es parkanyok javitasa, passzitas, lakatos 
szerelvenyekjavitasa, uvegek potlasa 

mazolas. Figyelem: a kulteri nyilaszarok 
csereje miatt a telepuleskepi eljaras 

lefolytatasa kotelezo!

4 db 300 000

7 szoba padlo melegpadlo burkolat csere 20 210 000

8
konyha, 

furdoszoba
padlo hidegpadlo burkolat csere 9 m2 270 000

9
fiirddszoba, 

konyha oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 300 000

10 osszes fal
mennyezet es oldalfal vakolat atvizsgalasa 

meglazult reszek eltavolitasa vakolat javitas
30 m2 150 000

11 osszes furdo

furdoszoba kialakitasa levalasztasa konyha 
vegebol gipszkarton valaszfal szereles Idb 

belter! ajto beepitesevel. Szellozes 
kiepitesevel

lklt 350 000

12 osszes festes-mazolas osszes helyiseg festes-mazolasa lklt. 480 000

13 osszes
berendezesi targyak 

es szereh/enyei

berendezesi targyak es szerelvenyei 
javitasa, potlasa vagy csereje, szabalyos 
beiizemelessel; mosogato, mosdd, wc, 

bojler, zuhanyzo, gaztuzhely,

lklt. 450 000
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Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jdzsefvaros Onkormanyzata

Palyazati FelhIvas

Jogi szemelyiseggei rendelkezd 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

14 ftirdoszoba szelldzes
sza bvanyos f u rdoszobai 

szelldzoberendezes felszerelese, 
beiizemelese

lkit. 150 000

osszesen netto: 4 850 000
Afa 27% 1309 500

brutto osszesen: 6 159 500



Budapest Fov^ros VIII. keriilet 
Jdzsefvaros Onkormanyzata

Palyazati Felhivas

Jogi szemelyiseggel rendeikezd 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

Budapest VIII. keriilet Magdolna u 47. fsz. 10. 34 m2 egy+fel szobo felkomfortos lakas felujitas koltsegvetcsi 
segedlet. A lenti koltsegvetesi osszegek a mindenkori kamarai ajanlas es a TERC GOLD koltsegvetes keszito 

program alapjan kesziil.

enntett . x ~ .
ssz..................... > enntett szerkezethclyiseg

lakas felujitas munkanemenkent becsult koltseg
. । x mennyiscg ....reszletczve (Ft)

Kotelezoen elvegzendo munkak

1 osszes
fogyasztoi 
gazvezetek

fogyasztoi gazvezetek felujitasa ldb 
gaztuzhely 2db parapet gazkonvektor 

felszereles hatosagi nyomasproba 
Tervezes f6gAz iigyintezes

Iklt. 850 000

2 osszes elektromos halozat
felujitas, szabvanyositas ELM0 iigyintezes 

villanybojler,
Iklt. 950 000

3 osszes szennyvizvezetek szennyviz vezetek felujitasa Iklt 250 000

4 osszes vizvezetek
vizvezetek felujitasa, vizora szereles, 

tervezes, hitelesites, VIZMU iigyintezes
Iklt. 350 000

5
fiirdoszoba 

konyha
szigeteles aljzat kenhetd vizszigetelese Ilm2 150 000

JavaSoft munkak

6 osszes nyilaszarok

nyilaszarok felujitasa: belter! ajtok potlasa, 
bejarati ajtd es ablakok javitasa, kiiszobok 
es parkanyok javitasa, passzitas, lakatos 
szerelvenyek potlasa, csereje, iivegek 
potlasa mazolas. Figyelem: a kulteri 

nyilaszarok csereje eseten a telepuleskepi 
eljaras lefolytatasa kotelezo!

4 db 400 000

7 szoba padlo melegpadlo burkolat csere 22 m2 300 000

8
konyha, 

fiirdoszoba
padld hidegpadlo burkolat csere 12 m2 280 000

9
fiirdoszoba, 

konyha
oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 300 000

10 osszes fal
mennyezet es oldalfal vakolat atvizsgalasa 

meglazult reszek eltavolitasa vakolat 
javitas

30 m2 150 000

11 osszes festes-mazolas osszes helyiseg festes-mazolasa Iklt. 680 000

12 osszes
berendezesi 
targyak es 

szerelvenyei

berendezesi targyak es szerelvenyei 
javitasa, potlasa vagy csereje, szabalyos 
beiizemelessel; mosogato, mosdo, wc, 

bojler, zuhanyzd, villanytuzhely,

Iklt. 450 000

13 osszes fiirdoszoba
gipszkarton valaszfal epitese ldb belteri 

ajtoval
Iklt. 250 000



Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvaros Onkormanyzata

Palyaza ti Felhivas

Jogi szemelyiseggel rendelkezd 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

14 fiirdoszoba szellozes
szabvanyos fiirdoszobai 

szellozoberendezes felszerelese, 
beiizemelese

Iklt. 160000

osszesen netto: 5 520 000

Afa 27% 1490 400

brutto osszesen: 7 010 400
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Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jdzsefvaros Onkormanyzata

Paly azatiFelhi vas

Jogi szemelyiseggel rendelkezd 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

Budapest VIII. keriilet Prater u. 75.1.37. 29 m2 egy szoba komfort nelkiili lakas felujitas koltsegvetesi segedlet. A 
lonti koltsegvctesi dsszcgck a mindenkori kamarai ajanlas es a TERC GOLD koltsegvetes keszito program alapjan

erintett , . . lakas felujitas munkancmcnkent . . becsiilt kbltseg
ssz.................... erintett szerkezet ... mennyiseg

helyiseg reszlctezvc (Ft)

Kotelezden elvegzendo munkak

1 osszes elektromos haldzat

felujitas, szabvanyositas javitas, ELMU 
iigyi’ntezes villanybojler, Idb hotarolds 

kalyha vezerelt aramkor es mero 
kialakitasa ldb infrapanel beepitese 

(konyha es fiirdoszoba)

Iklt. 1050 000

2 osszes szennyvi'zvezetek szennyviz vezetek feluj itasa Iklt. 250 000

3 osszes vizvezetek
vizvezetek felujitasa, vizora szereles, 

tervezes, hitelesites, VfZMU iigyintezes Iklt. 350 000

4
fiirdoszoba 

konyha
szigeteles aljzat kenheto vizszigetelese 9m2 140 000

Javasolt munkak

5 osszes nyilaszarok

nyilaszarok felujitasa: belter! ajtok potlasa 
bejarati ajtd es ablakok felujitasa kiiszobok 

es parkanyok javitasa, passzitas, lakatos 
szerelvenyekjavitasa, iivegek potlasa 

mazolas. Figyelem: a kulteri nyilaszarok 
csereje miatt a telepiileskepi eljaras 

lefolytatasa kotelezo!

4db 560 000

6 szoba padlo melegpadlo burkolat csere 20m2 200 000

7
konyha, 

fiirdoszoba
padlo hidegpadlo burkolat csere 9 m2 230 000

8
fiirdoszoba, 

konyha
oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 300000

9 osszes fal
mennyezet es oldalfal vakolat atvizsgalasa 

meglazult reszek eltavolitasa vakolat javitas
30 m2 150 000

11 osszes festes-mazolas osszes helyiseg festes-mazolasa Iklt. 680 000

12 osszes
berendezesi targyak 

es szerelvenyei

berendezesi targyak es szerelvenyei 
javitasa, potlasa vagy csereje, szabalyos 
beiizemelessel; mosogato, mosdo, wc, 

bojler, zuhanyzo, villanytuzhely,

Iklt. 450 000

13 fiirdoszoba szellozes
szabvanyos fiirdoszoba! 

szellozoberendezes felszerelese, 
beiizemelese

Iklt. 150 000

osszesen netto: 4 510 000

Afa 27% 1 217 700



J

Budapest Fov^ros VIII. keriilet 
Jozsefvaros Onkormanyzata

Palyazati Felhivas

Jogi szemelyiseggel rendelkezo 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

brutto osszesen: 5 727 700
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Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jbzsefvaros Onkormanyzata

Palyazati Felhivas

Jogi szemelyiseggel rendelkezd 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

Budapest VIII. kcrulet Szcrdahelyi u. 18- III. 28.31,53 m2 egy szoba komfort nclkiili lakas felujitas kbilsegvetesi 
scgcdlet. A lent! kbltsegvetesi bsszegek a mindenkorl kamarai ajanlas es a TERC GOLD kbltsegvetes keszitb 

program alapjan kesziil.

erintett ..................... lakas felujitas munkanemcnkdnt . . becsiilt kbltseg
>z. . । . . enntott szerkezet . , . mennyiseg •helyiseg reszletezve (Ft)

Kbtelezoen elvegzendb munkak

1 bsszes fogyasztbi 
gazvezetek

fogyasztbi gazvezetek feluj itasa gaztuzhely 
felszereles hatbsagi nyomasproba 

Tervezes F(5gAz iigyintezes
lklt. 650 000

2 bsszes elektromos halbzat

felujitas, szabvanyositas javitas, ELMU 
iigyintezes villanybojler, ldb hbtarolbs 

kalyha vezerelt aramkbr es merb 
kialakitasa ldb infrapanel beepitese 

(konyha es fiirdbszoba)

lklt. 1250 000

3 bsszes szennyvizvezetek szennyviz vezetek felujitasa lklt. 250 000

4 bsszes vizvezetek
vizvezetek felujitasa, vizbra szereles, 

tervezes, hitelesites, VfZMU iigyintezes lklt. 350 000

5
fiirdbszoba 

konyha szigeteles aljzat kenhetb vizszigetelese Ilm2 150 000

Javasolt munkak

6 bsszes nyilaszarbk

nyilaszarbk felujitasa: belter! ajtbk pbtlasa, 
bejarati ajtb es ablakok javitasa, kiiszbbbk 
es parkanyok javitasa, passzitas, lakatos 
szerelvenyek pbtlasa, csereje, iivegek 
pbtlasa mazolas. Figyelem: a kiilteri 

nyilaszarbk csereje eseten a telepuleskepi 
eljaras lefolytatasa kbtelezb!

4db 400000

7 szoba padlb melegpadlb burkolat csere 20 m2 300 000

8
konyha, 

fiirdbszoba padlb hidegpadlb burkolat csere 11,5 m2 200 000

9
fiirdbszoba, 

konyha
oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 300 000

10 bsszes fal
mennyezet es oldalfal vakolat atvizsgalasa 

meglazult reszek eltavolitasa vakolat 
javitas

30 m2 150 000

11 bsszes festes-mazolas bsszes helyiseg festes-mazolasa lklt. 680 000

12 bsszes
berendezesi 
targyak es 

szerelvenyei

berendezesi targyak es szerelvenyei 
javitasa, pbtlasa vagy csereje, szabalyos 
beiizemelessel; mosogatb, mosdb, wc, 

bojler, zuhanyzb, villanytuzhely,

lklt. 450 000

13 fiirdbszoba szellbzes
szabvanyos fiirdoszobai 

szellbzbberendezes felszerelese, 
beiizemelese

lklt. 150 000

bsszesen netto: 5 280 000



Budapest Fovaros VIII. kerulet 
Jdzsefvaros dnkormanyzata

Palyazati Felhivas

Jogi szemelyiseggel rendelkezo 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

Afa 27% 1425 600

brutto osszesen: 6 705 600



Aja, -aA

Wk

Budapest Fbviros VIII. keriilet 
Jdzsefvaros Onkormanyzata

Palyazati Felhivas

Jogi szem^lyiseggel rendelkezo 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

Budapest VIII. kerulet Vay Adam u. C. 1.23. 29m2 egy szoba komfort nelkiili lakas felujitas kbltsegvetesi segedlet. A 
lenti kbltsegvetesi osszegek a mindenkori kamarai ajanlas es a TERC GOLD kbltsegvetes keszito program alapjan

erintett lakas felujitas munkanemenkent . . becsult kbltseg
ssz.................................erintett szerkezet . , mennyiseg - .

helyiseg । reszletezve - (Ft)

Kbtelezben elvegzendb munkak

1 bsszes fogyasztbi 
gazvezetek

fogyasztbi gazvezetek felujitasa gaztuzhely 
felszereles hatbsagi nyomasprbba 

Tervezes FdGAZ iigyintezes
Iklt. 650 000

2 bsszes elektromos halbzat

felujitas, szabvanyositas javitas, ELMO 
iigyintezes villanybojler, ldb hbtarolbs 

kalyha vezerelt aramkbr es merb 
kialakitasa ldb infrapanel beepitese 

(konyha es fiirdbszoba)

Iklt. 1250000

3 bsszes szennyvizvezetek szennyviz vezetek felujitasa Iklt. 250 000

4 bsszes vizvezetek
vizvezetek felujitasa, vizbra szereles, 

tervezes, hitelesites, VIZMU iigyintezes
Iklt. 350 000 *

5
fiirdbszoba 

konyha
szigeteles aljzat kenhetb vizszigetelese Ilm2 150 000

Javasoit munkak

6 bsszes nyilaszarbk

nyilaszarbk felujitasa: belteri ajtbk pbtlasa, 
bejarati ajtb es ablakok javitasa, kuszbbbk 
es parkanyok javitasa, passzitas, lakatos 
szerelvenyek pbtlasa, csereje, iivegek 
pbtlasa mazolas. Figyelem: a kiilteri 

nyilaszarbk csereje eseten a telepiileskepi 
eljaras lefolytatasa kbtelezb!

4db 400 000

7 szoba padlb melegpadlb burkolat csere 20 m2 300 000

8
konyha, 

fiirdbszoba padlb hidegpadlb burkolat csere 9 m2 180 000

9
fiirdbszoba, 

konyha
oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 300 000

10 bsszes fal
mennyezet es oldalfal vakolat atvizsgalasa 

meglazult reszek eltavolitasa vakolat 
javitas

30 m2 150 000

11 bsszes festes-mazolas bsszes helyiseg festes-mazolasa Iklt. 680 000



Budapest Fdvdros VIII. keriilet 
Jozsefvaros Onkormanyzata

Pai.yazau Felhivas

Jogi szemelyiseggel rendelkezo 
tarsadalmi es civil szervezetek, 
alapitvanyok, valamint 
egyhazak, egyhazi szervezetek 
szamara

12 bsszes
berendezesi 
targyak es 

szerelvenyei

berendezesi targyak es szerelvenyei 
javitasa, potlasa vagy csereje, szabalyos 
beuzemelessel; mosogato, mosdo, wc, 

bojler, zuhanyzo, villanytuzhely,

lklt. 450 000

13 fiirdoszoba szellozes
szabvanyos furddszobai 

szellozoberendezes felszerelese, 
beuzemelese

lklt. 150 000

osszesen netto: 5 260 000
Afa 27% 1 420 200
brutto osszesen: 6 680 200


