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HIRDETMÉNY 

 

„LNR-KSZ/2021. típusú” pályázat 

A Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 

Lakásügyi Bizottság 85/2021. (XI.30.) számú döntése alapján, az „LNR-KSZ/2021. típusú” pályázat kiírásra 

került. A pályázat benyújtásának határideje 2022. január 21. napja volt. 

 

Erre tekintettel tájékoztatom a pályázókat az igazolások csatolásának időpontjáról. 
 

 

Igazolások csatolására vonatkozó felhívás! 
 

Kérjük, hogy a 

 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Iroda 

Lakáspályázati Csoportjánál 

(Budapest VIII., Őr u. 8.) 
 

– ügyfélfogadási időben – 

 

2022. február 14. és 2022. február 18. napja között 

 

 
a mellékletben megadott regisztrációs számmal rendelkező pályázók nyújtsák be: 

- a pályázati felhívásban meghatározott, szükséges igazolásokat, melyek a következők: 

 

a) pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi, munkáltató által kiállított 

igazolás a közfeladatot ellátó munkáltatónál fennálló jogviszonyról, 

b) pályázó személyi okmányainak (személyi igazolvány – vagy egyéb személyi azonosításra alkalmas 

arcképes igazolvány-, lakcímkártya) másolata, 

c) a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány 

a pályázó lakcíméről (bármely Kormányablaktól kikérhető), 

d) a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány 

a pályázó családi állapotának igazolásáról (bármely Kormányablaktól kikérhető), 

e) a pályázó és a vele együtt költöző közötti rokoni kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolatban (pl. 

születési, házassági anyakönyv kivonat, hivatalos élettársi kapcsolat igazolására szolgáló dokumentum) 

f) a pályázó lakhelye szerint illetékes Önkormányzattól, a helyi adótartozásról szóló igazolás eredeti 

példánya 

g) amennyiben a pályázó saját maga, illetve a vele együtt költöző hozzátartozó lakóingatlan 

tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik, a pályázat benyújtásának határidejét 

megelőző 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (elfogadható a Takarnet rendszerből lekért nem hiteles 

tulajdoni lap másolat is), 

h) amennyiben f) pont szerinti tulajdonjoggal/haszonélvezeti joggal rendelkezik, annak használatában 

való akadályoztatásáról szóló igazolás, 
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i) egyedülálló, elvált szülők, külön költöző szülők esetén, amennyiben a kiskorú gyermek nem mindkét 

szülővel (apa, anya) együtt költöző, abban az esetben a törvényességi felügyeletről szóló igazolás 

másolata, vagy együttes felügyeleti joggyakorlás esetén a másik szülő által aláírt két tanúval ellátott 

hozzájáruló nyilatkozatának eredeti példánya, 

j) kötelezően elvégzendő műszaki munkák bruttó költségének 1/3-áról szóló összeg rendelkezésre állásáról 

a Pályázó vagy együtt költöző nevére kiállított eredeti banki igazolás vagy számlakivonat (mely összeg 

a Pályázati felhívásban a Megpályázható lakások adatai között szerepel), 

k) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az i.) pontban csatolt igazolás alapján rendelkezésre 

álló összeget az elnyert lakás felújítására fordítja. 

l) Amennyiben ez az igazolás a Pályázóval együtt költöző személy nevére szól, úgy az együtt költöző 

nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Pályázó rendelkezésére bocsájtja ezt az összeget, melyet Pályázó 

kizárólag az elnyert lakás felújítására fordíthat. 

 

 

- szükség esetén a plusz pontok igazolására szolgáló dokumentumok: 

 

a) a pályázó által jelenleg lakott lakás tulajdonosának 2 tanúval ellátott nyilatkozata arról, hogy a pályázó 

jelenleg az ő tulajdonát képező ingatlanban lakik és 30 napnál nem régebbi, nem hiteles tulajdoni lap 

másolat a pályázó által jelenleg lakott lakásra vonatkozóan,  

b) amennyiben a pályázó az általa ténylegesen lakott lakásban bérleti vagy használati szerződéssel 

rendelkezik, annak másolati példánya, 

c) a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi, közfeladatot ellátó munkáltató 

által kiállított igazolás a közfeladatot ellátó munkáltatónál eltöltött idő tartamáról. Amennyiben a 

pályázó több közfeladatot ellátó munkáltatónál is alkalmazásban állt, valamennyi munkáltatótól 

szükséges az igazolás, 

d) a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi, munkáltató által kiállított 

igazolás a józsefvárosi önkormányzat vagy annak intézménye, illetve józsefvárosi önkormányzat többségi 

tulajdonában lévő gazdasági társaságától a közszolgálati jogviszony fennállásáról, 

e) Gyermeket nevelő egyedülállók esetén a családi pótlékot megállapító határozat másolata, ennek 

hiányában, a pályázat benyújtási határidejét megelőző, 30 napnál nem régebbi igazolás a családi 

pótlékra való jogosultságról. 

valamint, 

- a jelentkezési lapjukban tett nyilatkozatok igazolására vonatkozó szükséges 

dokumentumokat, igazolásokat. 

 

 

Pályázat eredményének közzététele: legkésőbb 2022. április 25. napjáig 

 

 

Budapest, 2022. február 11. 

 

 

 

Nováczki Eleonóra sk. 

vagyongazdálkodási igazgató 
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„LNR-KSZ/2021. típusú” pályázat 

igazolások csatolására vonatkozó felhívás – melléklete 
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(regisztrációs szám) 
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