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19/2022. (II. 15.) 

 

 

 
 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának 

19/2022. (II. 15.) számú határozata 

 (6 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal) 

 

A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság úgy dönt, hogy  

1.) az „LNR-J/2/2021.” típusú pályázaton meghirdetett Budapest VIII. ... hrsz-ú, a 

természetben Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor utca ... szám alatti lakásra 

benyújtott pályázat első 5 helyezettje: 

A sorrendben első pályázó, sorsolás alapján: 

 … JV 0001259    8 pont 

A sorrendben következő pályázó, sorsolás eredményeként: 

 … JV 0001256    8 pont 

A sorrendben következő pályázó: 

 … JV 0001605    4 pont 

A sorrendben következő pályázó: 

 … JV 0001674    3 pont 

A sorrendben következő pályázó: 

 … 1078    2 pont 

 

2.) az „LNR-J/2/2021.” típusú pályázaton meghirdetett Budapest VIII. ... hrsz-ú, a 

természetben Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca ... szám alatti lakásra 

benyújtott pályázat első 5 helyezettje: 

A sorrendben első pályázó: 

 … JV 0001113    3 pont 

Nincs sorrendben következő pályázó. 

 

3) az „LNR-J/2/2021.” típusú pályázaton meghirdetett Budapest VIII. ... hrsz-ú, a 

természetben Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca ... szám alatti lakásra 

benyújtott pályázat első 5 helyezettje: 

 A sorrendben első pályázó: 

 … JV 0001512    6 pont 

Nincs sorrendben következő pályázó. 

 



2 

 

4)  az „LNR-J/2/2021.” típusú pályázaton meghirdetett Budapest VIII. ... hrsz-ú, a 

természetben Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca ... szám alatti lakásra 

benyújtott pályázat első 5 helyezettje: 

 

A sorrendben első pályázó: 

 … JV 0001267    4 pont 

 

A sorrendben következő pályázó, sorsolás eredményeként: 

 … JV 0001659    3 pont 

Nincs sorrendben következő pályázó. 

 

5) az „LNR-J/2/2021.” típusú pályázaton meghirdetett Budapest VIII. ... hrsz-ú, a 

természetben Budapest VIII. kerület, Kőris utca ... szám alatti lakásra benyújtott 

pályázat első 5 helyezettje: 

A sorrendben első pályázó, sorsolás alapján: 

 … 1081    3 pont 

A sorrendben következő pályázó, sorsolás alapján: 

 … JV 0002415    3 pont 

Nincs sorrendben következő pályázó. 

 

6) az „LNR-J/2/2021.” típusú pályázaton meghirdetett Budapest VIII. ... hrsz-ú, a 

természetben Budapest VIII. kerület, Magdolna utca …. szám alatti lakásra benyújtott 

pályázat első 5 helyezettje: 

A sorrendben első pályázó: 

 … JV 0001692    4 pont 

Nincs sorrendben következő pályázó. 

7) az „LNR-J/2/2021.” típusú pályázaton meghirdetett Budapest VIII. ... hrsz-ú, a 

természetben Budapest VIII. kerület, Magdolna utca ... szám alatti lakásra benyújtott 

pályázat első 5 helyezettje: 

 

A sorrendben első pályázó: 

 … JV 0002405    3 pont 

Nincs sorrendben következő pályázó. 

 

8) az „LNR-J/2/2021.” típusú pályázaton meghirdetett Budapest VIII. ... hrsz-ú, a 

természetben Budapest VIII. kerület, Práter utca ... szám alatti lakásra benyújtott 

pályázat első 5 helyezettje: 
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A sorrendben első pályázó: 

 … JV 0001664    4 pont 

Nincs sorrendben következő pályázó. 

9.) felkéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében 

eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy az 1. – 8.) pontokban 

meghatározott lakásokra vonatkozóan a nyertes pályázókkal, illetve a nyertes pályázó 

visszalépése vagy kiesése esetén a sorrendben következő pályázókkal a bérleti 

szerződéseket, valamint a lakások felújítására vonatkozó beruházási megállapodásokat 

kösse meg.  

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: a pályázat eredményének közlésére vonatkozóan 2022. február 21. 

 a 9. pontban írott bérbeszámítási megállapodások és bérleti szerződések 

megkötésére vonatkozóan 2022. március 23. 

 

 


