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Budapest Józsefváľosĺ On ko rmäny zat

tĺilete számźłra

Tisztelt Képviselő.testület!

A Budapest Józsefuiíľosi Oĺlkormányzat megbízásábő| a Kisfalu Józsefuĺĺrosi
Yagyongazdálkodási Kft. - a Budapest Józsefvárosi onkormónyzat Képviselő-testületének
]00/2012.QII.22') számú dontése alapján - a pálLyazat benyújtásakoľ legalább 3 éve,
hatźľozat|an vagy hatźrozott időľe szólóan, a Jőzsefvtrosi onkormányzat Polgáľmesteri
Hivatal közisztviselői, illetve más dolgozői, az <inkoľmźnyzati feladat- és hatáskcjľöket
jogszabáIyná| fogva e||átő személyek, valamint a Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat kizarólagos
tulajdonábaĺr |évő gazdasági tĺáľsaságaÍLak a dolgozói tészére, önkoľmĺányzati béľlakások
bérbeadásara ,,KSZ|2012 típusú'' nyí|t páIyazatot írt ki, alábbiakban felsoľolt és megnevęzett
5 daĺab iires bérlakás teľhére.

1.) Budapest, VIII. Kőris u.I1la.U4. 1 szoba
2.) Budapest, VIII. Práter u. 55. ilI.25. 2 szoba
3.) Budapest, VIII. József körut 48,II1I2, 3 szoba+ hall

34,80 m2 komfoľtos
69,|4 mf komfoľtos
95.83 m2 komfortos

Előterjesztő:Kovács ottó tigyvezetó igazgatő

. sz. napirend

TárgyzA}}l2. mĺĺľcius 30.
eredményének megállapítasą és
kiírásĺĺľa

napjára kiíľt ,,KsZl20|2 típusú'' béľlakás pá|yźnat
javaslat a ,,KSZ|2012 típusú'' bérlakás páLyazat újabb

A napirendetly@zar:t iilésen kell tĺĺľgyalni, a hatĺáľozat elfogadásźł:ioz egyszerulminősített
szav azattobb s é g sztiks é ge s.

El'orÉszilo szpnvBzBľl pcysÉc: Klspłlu Kľľ. %
KÉszÍrpľrp: H,c.ĺou Kar,q.Ln.I nooe.vBzpľó l , ľ
PÉNzÜcyI FEDEZETET lcÉtvypl/xeM IGÉNYEL. lcłzolÁs ., /ĺil'--'-

Jocl roNľRo'.'-: .(n ę
Bpľeru eszrÉ sne,c.I.rA.)NaA,s :

VárosgazdálkodásĺésPénzügyiBizottságvé|eményezí x

Humánszolgáltatási Bĺzottságvéleményezi tr

Hatźľ ozati jav as|at a bizottság szźtmźr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselo-
testiiletnek az e|őterjesztés megtáľgyalását.

ÉR KEZETT ,,)i
2012 JÚN t2 lil*,



4.) Budapest, VIII. József u. 41.v8. 1,5 szoba

S.jnuAapest, VIII. Magdolna u.I2.II/38' 1 szoba
53,20 Í1ł
36,00 m2

A tu1ajdonosi döntés alapján a pźiyźnaton elnyert lakások béľbeadása, a következő feltételek

vállalása mellett tönénhět: 1 év hataľozott időre szóló béľIeti szerződésse|, a pźĺ|ytzatl

kiírásban jelzett lakbér havi méľtéke kétszeľęsének megfelelő ó\1:géľ|'^jési kĺjtelezettséggel,

előbérleti jog biztos ításźxa|. A nyeľtes pźtlyaző ko1el^e1 a Kisfalu Kft. onkormanyzati

Házkeze|o lrodájáva1 kü1ön megáťapodásban rogzitett felújítási munkálatokat legkésőbb a

béľleti szerzodés lejaľtanak napj-ěngďvégezni. Aĺatuĺidő \ejźrtát követőeĺ - a kijelah bérlő

kérelmére - a bérleti szeľzőđéíměghosřabbítható legfeljebb 5 évľe szólóan, előbérleti jog

biztosításáv a|, ha a bérleti szerzőđésben foglalt ossżes kötelezettségének hataľidőn belül

eleget tesz.

A pźiyźuatkiírásĺának időpon1ia: 2012. maľcius 30. (péntek) , míg abenyujtásanak hataĺideje:

20t2. május z. ĺ"ł",auj-ioót o,u volt. A pźiyázđt eľedményét a Budapest Józsefuaľosi

ont.o,.,.n*yzat Képviselá-testü1ete źiIapítjaměg, legké sóbb 20|2,június 29. napjáíg.

Tájékoztat.uk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ęIóirt hatĺáridőre 7 db páIyázatot

nyújtottak bę.. A hatĺĺľidőben beérkezett 7 đb páIýazatból 1 db páIyźnat érvényes, és 6 db

pźiyźuat érvénýelen'

A 6 db éľvénýelen pźiyázatbőI I páIyázó a szfüséges igazolásokat l.rianyosan csatolta a

jelentkezési lap mellé, l páLyaző neń ósatolta a munkáltatőiígazolást és nem azonosítható'

hogy mely lakásľa uatu t" á pä|yazatźt, míg 4 ptt|yźző a szemé1yi feltételeknek nem fe1elt

meg, mert az önkoľmány zat á|ia1i.enntartott kĺiltségvetési szerv koza|ka|mazottjai.

A IOIL. maľcius 30. napjaľa kiírt ,,KsZl20|2 típusú'' bérlakás páIyázat érvényes, de

Taľsaságunk javasolja 
.; 

TíszrcIí Képviselőłesfiiletnek, hogy ań nyilvánítsa

eredménýelennek, tękintettel arľa, hogy az 5^db bérlakásľa csekély szźmtpáIyazat étkezett,

illetve abeétkezettpáIyázatokbólcsalri db lakásra érkezettéľvényes pá|yázat,

Ennek oka valószínúleg az voIt, hogy a pá|yźzat sztik személyi korben - a Józsefvárosi

onkormányza, p,iii,i,steri Hivataĺ.kaztísznxelői, illene más dolgozói, az önkormányzati

feladar és hańsřaröket jogszabátynóI Íog,a ettátó 
- 
személyek, valamint a Józsefvórosi

onkormányzat ktzarótagoš ti,loiaoiaban"Míő gazdasági társaságának a dolgozói részére .

adott lehetőséget éľvényes páIyźnat benyujtásara, vďamint az elérhető pontszám a

nagycsaládos, régóta a ŕeruletben élők és 
.dólgozók 

részére nyújtott lehetőséget, a ťlata|

p áíy akezdők r észér e e l érhetetlen maĺadt.

Fentiekľe tekintettel javasoljuk a ,,KSZ|2O12 típusú'' bérlakás pá|yźzat új{b kiírását a fent

nevezett alanyi kĺ'r bővítésével, valamint a $aIyĺzat eľedménytelenségére meghatćrozott

ponthataľ csökkentés éve|, az alábbiak szerint:

. az alanyi kÓľ bővĹiljön a Józsefuarosi onkoľmanyzat źilvJ ryTtry9tt kĺiltségvetési

szeľvek koza1ka|mazottai és *a. dolgo zői(iskoták, óvodák, balcsődék, Józsefvórosi

Kazterale|jehgetet, Józsefv,itrosi řárosĺizemeltetési Szolgálat, egészségügłi. és

szociális iitizűenyen1e. u lo"'Lĺ"aĺosi onkormtnyzat többségi tulajdonaban lévő

gazdaságítaĺsaságanak u a,lgá)iiaĺĺ,a Z.rt , ĘzsěÍvórosi 
Gyermekek Üdaheftséért

Kozhaszru) ii,píoft Kft., Birkn Józsefvárost Színńózi .és Kulturális Nonprofit W',

Pollack tért Kazteíiletfejtesztő és- hašznosító Kft., Józsefvárosi Kulturális és Sport

KiemeltenKozhasznťlNonprofitffi.,RFVJózsefvárosSzolgáItatóW.,Corvin,
Medical Alkalmazott or,osrudományt Fejlesztő Kft,, Milrszáth 4. Egészségügłi

félkomfortos
komfortos



Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft., Józsefvárosi Egészségközpont Ingatlanfejlesztő

és l-ngatlanhaszňosító Kft., Józsefvárosi KÔzosségi Házak Nonprofit Kft,)koréve|'

valamint
. az elérhető legalacsonyabb ponthataĺ csökkentésével, miszerint a pá|yźnő pźiyźnata

eređménýelen, ha apźiyáző 5 pontnál - 8 pont helyett _ kevesebbet ér el

T ájéko*atjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy:

1.) A Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat vagyonaról, valamint veľsenyeztetés és a

helyi kĺĺitségvetési szervek beszeruési szabáIyakől szóló 37lf003.(wl.07.) szětmu

rendelet 31.$ (1) bekezdés ľ) pontja kimondja: ,,a Kiíró azon jogának fenntartásdt,
hogł:'., a pálydzatot eredménytelennek nyilvánítsa'.,,,

f; 
^ 

Budapest Józsefuaľosi onkoľmźnyzat vagyonaľól, valamint versenyeztetés és a

helyi kökségvetési szeľvek beszerzési szabáIyairől szóló 37|2003.NII.07.) szálĺÍl
ľendelet z.s (3) bekezdésekimondja:,,.1 vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi

(gazdálkodáš) iantésetcet a Képviselő-testület vag/ az átruházott hatáskörben eljáró

řépvtsető-tesíulett bizottság (a továbbiakban: tulajdonosi joggyakorló) hozza meg. A

kipviselő-testi)let bármely t)glben magához vonhatja a tulajdonosi döntés jogáĹ,'

Mindezekľe tekintettel, a f}|f. maĺcius 30. napjĺĺra kiírt ,,K\Zĺ20I2 típusu'' bérlakás

pá|yźnateredménytelennek nyilvánításáľól - figyelemmel a Budapest Józsefiárosi

b,Lo,*á,y,at vaglonáról, valamint versenyeztetés és a helyi kahségvetési szervek beszerzési

szabályairZt szdtĺ.sĺ/z003.(Vil.07,) számú rendelet 3].s 0 bekezdés r) pontjára _, valamint

a pilýazatta meghirdethető lakások kĺiľéről, valamint a szociális béľletre nem jogosultak

réśzéie kiírandó pá|yazatró|, páIyázati feltételekľő| és az éľtékeléskoľ figyelembe vehető

szempontokľól - figyelemmel.a Budapest Józsefvárosi onkormányzat vaglonáról,valamint

versinyeztetés és a\eĘt koltségvetési szervek beszerz,ési szabályairól szóló 37/2003.(IĄI.07.)

szómú rendelet 2.$ (3) bekezdéšé,, -uTisztelt Képviselő-testület jogosult dönteni.

A fentiek figyelembevételével, az a|ábbihattrozatijavaslatot teľjesztjtĺk elő.

HłrÁnoza'Tl JAvASLAT

A Képviselő-testtilet úgy dcint, hogy:

| ') aZOl1.marcius 30. ĺapjárakiiÍt ,,KlZ2OIZ tipusil'' béľlakás ptůyźnat éľvényes, de azt

eredménýelennek nyilvanítj a.

2.) 2012, július 2, - zOIf. szeptember 17. közöttlakáspá|yázatot ir ki felújítási

k<jtelezęttség vállalás áva:, 1 év hatáĺozott időre szóló bérleti jogviszonnyal, előbérleti

jog biztos itásź;,ia| az e|őterjesztés mellékletét képező PáIytnati Felhívásban és a

páIyazatiJelentkezési Lapban meghatźĺozott tartalommal a Józsefuĺíros onkoľmźnyzat

Polgármesteri Hivatal koztiszľviselői, illetve más dolgozói, a Józsefuiáľosi

onřormanyzat álta| fennta.rtott ktlltségvetési szervek köza\ka|mazottai és más

dolgozói, 
-* 

.inl.o''''anyzvJi feladat- es hataskĺiľĺiket jogszabáIynáI fogva ellátó

szeirélyek, a J ozsefu áľośi ooko.* źnyzat kizaľólagosvagy többségi tulaj donában lévő

gazdas|giŕrsaságźnak a dolgozőirészéte, akik a páIyźzatkiírásakor legalább 3 éve az

adott szeľv alkal|nazásában á|lnak, az a|ábbiakban felsorolt és megnevezett 5 daľab

bérlakásra.

1.) Budapest, VIII. Kőris u' 10la.IJ4.

2.) Budapest, VIII. Práteľ u. 55. IJI.f5'
34.80 mf komfoľtos
69.14 mr komfortos

1 szoba
f szoba



3.) Budapest, VIII. József körut 48.II|I2. 3 szoba+ hall

4.) Buđapest, VIII. József u. 4l.v8. 1,5 szoba

5.) Budapest, VIil. Magdolna t.12.IV38. 1 szoba

95,83 mr
53,20 mr
36,00 m2

komfoľtos
félkomfoľtos
komfortos

3.) hozzttjźml, hogy aptiyázatiJelentkezési Lap ellenértékeként befizetett 500,- Ft +Áfa

a Kisfalu Kft. bevételétképezze.

Felelős: Polgármester, Kisfalu Kft tigyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 1.) pont esetében z\lZ.junius 29.

2.) pont esetében 20I2.jú1ius 2.

Budapest, 2012.június 1 1.

Kovács Ottó
iigyvezető ígazgatő

Tĺirvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina
jegyző

Melléklet:
1. sz. melléklet: Pályázati Felhívás
2. sz. melléklet: póĺyózati jelentkezési lap

\b



l. sz. melléklet

pĺĺvĺzĺľI r.ELHÍvÁS

A Budapest Józsefuáľosi onkormány zat megbizásából a Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdálkodási rľ. - ľ Budapest
ja^,iiii't olnkormónyzat Képviseĺő-rcsnjlőtének .... dontés1alapján - a páiyá,n,at benyújtásakoľ legalább 3 éve'

határozat|an vag}r határozott időľe szótóan, a Józsefváľos önkormányzatPo|gármesteľi Hivatal köztisztviselői'

illetve más dolgozoi, a ĺozseľváľosi Onko rmányzat által fenntaľtott költségvetési szerryek kiizalkalmazottai és

más dolgozói, az łinkoľmányzati feladat. és haiásktiröket jogszabálynál fogva ellátó személyek, a Józsefuárosi

ilĹ.;?;y,^t u,,á,,ĺIagos vagy többségi tulajdonában iévő gazdasáryi táľsaságának a dolgozői részére, a

mellékelt tźh|źnatbanfelsoTolt onkórmányzoti l,é.luká.ok béľbeadás Éna ,,KSZ1?012 típusli'' nvílt pá|yázatot íľ ki .

A pálvázaton az a személv vehet ľészt:
akoľlegaIább3éve,hatfuozat|anvagyhatározottidőreszólóan:

a) a^Jőžsefvźrosi ć)n}ormány,átPo|gá,^esteri Hivatal köztisztviselőie, illetve más doleozóia,vaĘy

b) a rc,sefviosi onkoľmínyzat íltal fenntaľtott költségvetési szeľvek közalkalmazottia, illetve más

@!gggjg, vagy
c) *ö"k,,^á"y,.ri feladat- és hatásköľöket jogszabálynál fogva ellátó személyek, vagy

d) u ĺo"s"ta.á,,i onko.-ĺny zat kizárő|agđ. vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságttnak a

egyĹittköltözóhozzáúartozőja|akőingatlantulajdonjogávalvagy.haszoné|vezeti
almennyiben ľendelkezik. annakhasznźt|atában önhibáján kívül akadźiyoztafua

dolgozója.
aki saját maga, illetve a vele
jogával nem ľendelkezik vagy
van,
aki báľmely önkormányzatnál hatĺáro zottideju,elöbérleti jog nélküli önkoľmányzati tulajdonú lakás bérlője''

béŕtrJĺí szerződés a|áirášźtig megsztinteti, s ennek teljesítését igazolja is,
, !. - 1.-l-^--:----^a: LÁ-t^*á..'a 'rłón h

aki magántulajdonú lakás bérlójel,
;i;i ;Ĺ-é;iá1 Jsďádtag3, szíves-ségi lakáshasználó4, bĺáľmely önkormányzatnál önkoľmányzati tulajdonú lakás

j ogcím nélküli lakáshasználój a'

un ua,..ly önkormányz atn-źů hatźrozott idejíĺ, előbérle'ti jog nélküli önko1minyzati tulajdonú lakásban nem

házastáľsi illetve élettársi viszonyban bérlőiársként| 1ktiéve ąkik mór elvóltak, vag1l élettórsi viszonyukat

közjegłzői okiratba fogtalva megszíÍntették) |akő, és a lakásra fennálló bérleti jogviszonyát a megkötendő

n

kÍĺlönszoleáltatási díi ial nem taľtozik.
aki a pźily ázat benyúj tás źn a me gźů|apított határidőtő l számított :

20 évenbelüĺnóm szĺĺntette ńee önkormányzati lakásra szóló bérleti jogviszonyźÍtérités ellenében

2Oévenu.ltilnEf.iĺ"l'oĺutou'.jogellenesenönkormányzatibérlakását@-é!'
f0 évenbelül 50% vagy annźiĺagyobb tulajdoni arźnyban lévő lakóingat|anát nem éľtékesítette,

aki a pźůyázati hiľdetményb.n küliin jelölt és felsoľolt munkálatok ebégzesét vźilLa|ja.

Meepálvázható lakások száma:
egy pźńyźu,ő (ideérneTpólyózóval együttköItozőt is) afenti körben meghirdetett lakások kozül együtt és kiilön-

külön is, nyújthat be pźůytzatot

FiďELE a, módosításľa nincs lehetőség

A' riá./lv áző pátM ánata én, ény te|en.,

ha a pźt\y źnĆ: valótlan adatot közöl,

haapźiyázőnem csatolja a sztikséges igazolásokat aje|entkezési lap mellé,

ha a pá|y tĺző a j elentkezési lapot nem irja a|á,

ha az egyuttkolto"ot száma a hatályos rendeletben meghattrozottak szerint a lakásigény méľtékét, illetve a

lakás befogadóképességét meghaladná.

A pálvázĺí pálvázata eľedménvtelen:
ha a pá'/ryá.ztó 5 pontnál kevesebbet éľ el

A pálvázat kiíľásának időpontia: 2012. július f, (hétfő)



A lakáso'!ĺ megtekintése:

Benyúitásának határideie:

Benvúitásának he|ve:

A pálvázat záľt borítékban benvúitható:

A pálvázat bontásának ideie:

A pályázat bontásának helve:

A ielentkezési lap és dokumenÚáció áľa:

az érdeklődők részére a lakások megtekintését a melléke|t tńbliálzĐtban

me ghatár ozott idő pontokban b i zto s ítj uk

f012, szeptembeľ 17. (hétfő) 1330 óľátót 1730 óráig

Kisfalu Kft . Lakásgazdálkodási Iľodáján
(Budapest VIII., Őr u. 8', Tel: 314-10-98, 3l3-84-28)

személyesen, hétfiön: 13.30-től 18.00 óráig;

szęľdán; 08.00-től 12.00 őráigés 13.00-tól ĺ6'30 őrźig;

pénteken: 08.00-től 1l.30 óráig

201f. szeptembeľ 18. (kedd)

|400 óráltőil
14|5 órátői
1430 őr^tő|
|445 órátói
1500 óľátó|

Budapest, VIII. József köľút 48. IVl2.
Budapest, VIII. József u.41' I/8.

Budapest, VIII. Kőris u,IDla.U4'
Budapest, VIII. Magdolna u. 12. IV38.

Budapest, VIII. Práter u. 55. ilI. 25.

500,-F.t+Áfaldb

K is falu xft . LakĘs azdálko däsi Iľo da ü gy fé lvárój a

(Budapest VIII., Or u. 8.)
(FIGYELEM! - A pĺźIyázó a bontásnól jelen lehet!)

A' páiyáłzaton elnyert lalĺásba kti|ttizőkhöz:

II. A' pá,/ly ánő szolgálati előéletéhez:



+ 2 pont
+ 3 pont3-5éve

5-8éve
8 vagv ennél több éve

A pályázat eľedménvének meeállapítása:

A pźiyźnatokat a Kisfalu Kft. értékeli, és ennek alapjan a Képviselő-testĺilet vźůaszĘaki a nyeľtes pźiyázatot.

A pályázat eľedménvhiľdetésének időpontia:

A pźiytu,at eľedményét legkésőbb 20!2. novembeľ. 16. (péntek) ki kell hirdetni, akként, hogy azt a Kisfalu Kft. és a

Polgármesteri Hivatal ľrira"etotĺuu.1án, valamint az ontoräányzat inteľnetes honlapján legalább 10 munkanapra ki kell

függeszteni.

A páIvázat nveľtese:

A legtiibb pontot eléľő pályá ző. A Képviselő-testtilet a pá,|yźnat nyeľtese mellett meghatározza azt a sorrendben

kovetkező ptiytnőt is, akivel béľleti szerződést lehet kötni ä nyetes visszalépése, YdłY kiesése esetén. A Képviselő.

testület donthet úgy is' hogy azazonos pontszámmal rendelkezők közül a nyertest és a második helyre soľolt pályázót

sorsolas ttján vtiasĄá Ĺi.",ą.-"nnyiben a béľlőként kiválasztott személy _ ideértve a sorrendben következő pólyózót is

- a bérbeadóval valótían adatot koźolt, akkor a bérleti szerzodésmegkotésére vonatkozójogosultságát elveszíti.

A Képviselő-testĺilet fenntaľtja a jogtń arľa, hogy

aZ azonosfeltételekkel rendelkezők köZĺil a nyertes és a második helyľe soro|t pźúyźzót sorsolás útján kell

kiválasztani,
a pźiy ázati elj aľást eredménýelennek nyilvánítsa,

a p źůy źaati felhívást visszavonj a.

A pálvázaton elnyeľt lakások béľbeadása: l év hatáľozott időre szóló bérleti szerződésse|, a páiyźnati kiírásban

je|zettlakbértet,"",@ťrzetésikötelezettséggel,előbérletijogbiztosítasával.Anyertespá|yánő
köteles a Kisfalu rt. Önto.nráĺyzatiHźnkeze|ő Irodájával külöímegállapodasban rögzített felúiílá:'-munkálatokat

legkésőbb a béľleti szerzódés |ejártźnak napjźigelvégezni.'A hatáľidő |ejźrtźú követően - a kijelolt bérlő kérelmére - a

bérleti szęrződés-"gt,*,"uttĺíľrato l"gĺ"5ěuňs évř szólóan, előbérleii jog biĺosítasával, ha a bérlęti szerződésben

foglalt összes kotelezettségének hataridőn belül eleget tesz.

Budapest, 20i2. június

Kovács ottó sk.

ugyvezeto igazgatő
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Kóris utca l0/a.
L4.

(Hrsz.: 35892ĺN0)

Szo
ba
sz.

Práter u. 55. m. em.f5.

(Flrsz.: 36225ĺlNf9)z

Szoba
alapterĺi

-lete
('nt)

I

BefogadÓ
képesség

(f.ó)

J

19,60

JÓzsefkrt. 48.
rr.1f.

(Hrsz.: 35229/N0)

2

Komfort-
fokozat

Meepályázhat lakások adatai

4

39,23

a
J

JÓzsefutca 4l.
I. 8.

(IIľsz.: 35178lN|9)

Lakás
alapte-
rülete
(mt)

J

+

hall

5

komfortos

f8,90
14,39
14,36

:57,65

6

Magdolna utca 12.
II. 38.

(Hrsz.: 352921N0)

A lakás
béľleti díja

(nettÓ)

komfortos

34,80

1,5
+

hall

10

17,60
il

=28,6

'7.224,-Ft

69,14

Felrijítási feladatok

komfortos

sszes fal festése, belsó ajtÓk cseréje,

ablakok mázo|źsa, parketta cseréje,
villanyÓra felszerelése

I

2f.966,-Ft

5

25,00

vakolat javítás, tisztasági festés
(teljes lakásra); paÍketta csiszolása,

lakkozása; nyílászárÓk j av itása,
passzítása, mazolása; ajtÓk

passzítása, mźuo|ása; berendezési
ttlrgy ak cseréje, karbantartása; j aľÓlap

cseréj e,, k zniivezetékek
feliilvizsgálata

fél-
komfortos

95,83

4

31.831,- Ft

BecsÜlt
helyreállítási

kiiltség
ässzesen
ínettÓ)

53,20

komfortos

festés, zarjavítás, buĺkolat javítás,
padlÓ j avítás, csiszolás-lakkozás,

berendezési targyak javítása, kémény
felĺilvizsgálat, k zmĺĺvezetékek

feliilvizsgálata

11.491,- Ft

965.000,- Ft

Megtekintés
idópontja

36,00

fe stés, nyílás zźr ók jav it.ása, mź:zolása,
parketta csiszolás-lakkozás,

kóburkolat-csere' csempe pÓtlás,

haj ÓpadlÓ feluj ítás, berendezési
tär gy ak c s eréj e, k zmĺĺvezetékek

feltilvizseálata

f0|2' 07. |7. és20|2.01 '
24. (kedd), v alamint fUlf .

08.30' és20|2.09.06.
(cstittiľt k) 1 0:00-10: l 5

1.485.0tt0,- Ft

7.4',74,-Ft

vakolat javítás, festés, nyílászarÓk
javítása, festése, pÓtlása, parketta

javítás, csiszolás, lakkozás,
burkolatok cseľéje, berenđezési
tźrgyak cseréje, galéria javítás'

lakkozás, k zmĹĺvezetékek
feltilvizsgálata

2012. 07 . |,7 . és 2012. 07 .

24. (kedd), v alamint 20 12.
08.30. ésf0|2.09.06.
(csĺit rt k) 9 :30.9 :4 5

1.650.000"- Ft
20|2.07 ' Ĺ7. és20|2.07.
24. (kedd), va|arĺlnt 20|f .

08.30. és20|2.09' 06.
(csättirt k) I0:30-I0:45

3.000.0Đ0'- Ft

20|2. 07. 17. és 20|2, 07,
24. (kedd), valamint 2012.

08.30. ésf0|2,09.06.
(csiit ľt k) l l:00.l l:15

2.660.000.- Ft

20|2.07. 17. és20|2' 07,
24. (kedd), valamrnt 20If

08' 30. és2012.09.06.
(csüt rt k)9:00-9:15



Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft.
Lakásgazdálkodási lroda

1082 Budapest, Or utca 8.

2. sz. melléklet

KSZ|f0l2

Ár: 500,- Ft + Áfa

P á.ily á.zati j elentkezésĺ lap

(béľlakás pá|yázat a Józsefoáros onkormányzat Po\gármesteľi Hivatal köztisztviselői, illewe más dolgozói, a Józsefuáľosi

önkormanyz it arca fenntaľtott költségvetési sżervęk koza|ka|mazottai és más dolgozói, az önkormányzati fe|adat- és hatásköröket

jogszabźůynźtl fogva ellátó személyeł, a Józsefuárosi onkormányzat kizárő|agos vagy többségi tulajdonában |évő gazdasági

táísaságanaka dolgozói részére,határozoĹt időre szólóan' előbérletijoggal)

A megpźiyázott lakás címe:
BudapestVIII'....'..... .............'.utca.............'......házsztlm .'.emelet..........ajtó

A pálvázaton az a személv vehet részt:
_ 

"ľ.* 
pá|yázatabenylijtásakor legalább 3 éve, határozat|anvagy határozoÍĺidőre szólóan:

a) a lożsefuarosi-Öňkormany-t Polgá,'.steri Hivatal köztlsztviselőie, illetve más dolgozóia, vagy

bi a Józsefuáľosi Önkormánýzatá|taÍfęnntaľtott költségvetési szervek közatkalmazottia, illetve !q@'!glie, vagy

"j azönkormányzatife|aďat.éshatásköröketjogszabálynálfogvaellátószemélyek,vagy
di a Józsefuárosi onkormányz atkizárő|ago' uugy töuuśegi tulajdonában lévő gazdasźĺgi társaságának a dolgozója.

- aki sajáÍ maga, illetve a vele együttkö|toiő hozzÁtaľtozója lakóingatlan tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával nem

ľendeikezik vagy amennyiben rendelkezik. annakhasznáIatában önhibáján kívtil akadáIyoď?y?,.u!,. ..'. ,

- aki báľmely önkormányzatnä|határozott idejtĺ, előbérleti jog nélküli önkormányzati tu|ajdonú |akás bérlT.;e.'

aki magántulajdonú lakás bérlője',

- ;i;i 
"iüeĺ"l 

.'.l ádtag3,,"ĺu.,,egí lakáshasználóa, bármely önkormányzatnál önkormányzati tulajdonú lakásjogcím nélküli

lakáshasználója)
_ aki báľmely önkoľmányzatná| határozott idejiĺ, előbérleti jog nélküli önkormányzati tulajdonú lakásban-nem házastársi

illetve élettáľsi viszonyfian bérlőtáľsként, 6ia," akik mór ěnaltol,, vagł élettdrsi viszonyukat kozjegłzői okiratba foglalva

megszűntették) |akćl, és a lakásľa fennállô béľletijogviszonyát a megkötendő béľleti szerzódés a|źtirásáig megszünteti, s

ennek teljesítését igazolja is,

- akinek nincs hetvi adótaľtozása. önkormányzati bérleménve után bérleti vagv haszná|ati díiial. külłinszo|gá|tatási

díiial nem taľtozik.
-akiapźiyázatbenyújtásáramegállapítotthatáridőtő|számított:

20 évenbelĺii ńem szűntette mee önkoľmányzati lakásra szóló bérletijogviszonyát térítés ellęnébęn

20 évenuelul ilŕi ĺ"lľolratoanjogel|enesen önkoľmányzati bérlakását nem ľuházta át.

f0 évęnbelül 50% vagy annál ńagyobb tulajdoni arányban lévő lakóingatlanát nem értékesítette,

- aki apá|yázatihirdetményben külön jelölt és felsorolt munkálatok e|végzését vállalja.

Meepályázható lakások száma:
_ egy pá|yáző (ideéľtve a pá|yázóva| együttköltözőt is) a fenti körben meghirdetett lakások közül egyiitt és külön-kü|ön is,

tegfeliebb összesen 2 lakás béľbevaeléľe nyujthát be pá|yázatot - FIGYELEM! a pá|yázatok benyujtását követően

iľatpótlásra, módosításľa nincs lehetőség

A pálvázat éľvénvtelen:

- ha apá|yáző a fenti feltételeknek nem felel meg,

ha a pá|y áző valótlan adatot közĺĺl,
_ ha apá|yázó nem csatolja a szükséges igazolásokat a jelentkezési lap mellé,

- ha apá|yázó ajelentkezési lapotnem irjaal.á'

- ha az egyu*bl tözók száma a hatálýos ľendeletben meghatározottak szeľint a lakásigény mértékét, illetve a lakás

befogadđkepességét megha|adná (lĺźsd az 5. és 6. oldąlon lévő táblázatot).

A pálvázat eľedménvtelen:

- ha apá|yáuó 5 pontnál kevesebbet éľ el

1. Apá|yánó személyi adatai:



közjegyzóiokirattal igazolt élettĺíĺs n
anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzett élettárs

íA mesfeleló yá|asztx-szel kell ielezni!)

T

Fllando jelleggel bejelentett lakĺĺsanak pontos címe:

(lakóhely)
![!n teleptilés

...év' . ..hó.. ...nap
Bej elentkezésének idŐpontJ a:

loeiglenes ielleggel bejelentett lakásának pontos címe:

(tartózkodrĺsi hely)
![m telenülés

iltca hĺzszám. emelet......aitó

Bej etentkezésének időpontj a: ...ev........ ...hó... ....nap

Apźiyázó által ténylegesen |akott lakas cĺme:

(elenleg lakott lakás)
!tE! teleoülés

Itt tartózkodásának kezdő időpontja:
...hó'.. ...nap

2. A pźiyázó fogla|koztatásra vonatkozó nyi|atkozata:
válasa x.szel kell j lölni!

3. A' pźl|y álzó p á|y ázati részvéte||e| ka pcsolatos nyi|atkozata :

n
T
n
T
!

n
D
!
!
!

l.) 3 éve hatiĺrozatlan vagy határozott időľe szólóan:

a) a Jlzsefvĺĺľosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiĺztisztvise|őie, illewe 4!il!q!goi4

b) a Józsefvárosi onkormányzat által fenntartott költségvetési szeľvek kiizalka|mazottia. illętve más

dolgozóia

c) az önkormifulyzati feladat. és hatásköröketjogszabálynál fogva ellátó személy

d) a Józsefváľosi onkormányzat kizárólagos tulajdonában |évó gazdasági táľsaságának a do|gozója

e) a Józsefvárosi onkormányzat többségi tulajdonában |évt5 gazdasźryi táľsaságának a dolgozója

választ x-szel kell jelölni

a) saját magam, il|etve a velem együttk o|tłjzłł hozzátartozóm beköltözhető lakóingatlan fulajdonjogával vagy

haszonélvezeti j ogáva| rendelkezünk,

saját magam, illetvę a velem együttkö|ti)zőhozz'átaÍtozóm lakóingatlan tulajdonjogáva|vagy haszonélvezeti

jogáv a| ňnoéu<eztink, de annak használatában akadá|y oztaw a vagyunk,

a hatáľozott idejíi, előbérletijog nélkiili <inkormányzati takás bérlóje' vagyok

magántulajdonú lakásban bérlől vagyok

önkormányzati tulajdonú lakásban jogcím nélküli lakashasználó5 vagyok

határozott ideiű, előbérleti jog nélküli önkormányzati tulajdonú lakasban ĺem házastiĺrsi illetve élettársi

ä;;Jíň;ř.l,aai'vi"ł ĺiĺ,Zve akik nár elvóltak vagy éiettársi viszonyukat közjeglzői okiratbafoglalva

megszűntették) lakó vagyok
- a lakasľa fennálló bérleti jogviszonyomat a megk<itendő bérleti szerződés aláírásáig igazoltan

megszüntetem

nincs he|yi adótartozásom, önkormĺĺnyzati bérleményem utaĺr bérleti vagy haszná|ati ddjal'

különszolgá|tatási dí]ial nęm tartozom

20 éveĺbe|ü| nem sziintettem meg önkormán yzati |akźsra szóló béľleti jogviszonyomat térítés ellenébe

20 évęn belül nekem felróhatóan, jogellenesen önkoľmányzati bérlakásomat nem ruháztam át

Igen

tr
T
!
!
T
!
n
n
!
!

Nem

T
!
T
T
T

b)

c)

d)

e)

Đ n
n
!
D
!

c)

h)

D



T
n

n
!

i)

k)

20 éu"n belül 50% vagy annál nagyobb tulajdoni aranyban lévő lakóingatlanomat nęm értékęsítettem

A pá|yázati hirdetményben fęlsorolt munkálatok elvégzését saját kłi|tségemen, térítési igény nélkül

válIalom.

4. Apíiyáző á|ta| je|enleg |akott |akáshoz kapcso|ódó adatok:

A pá|y ázó lakáshasználati jogcíme:

(A lakás haszná|atáĺa feljogosító szerződés másolatát

mellékelni kell!)

albérlő2,
csa|ádtaý,szívességi lakáshasználóa,
önkormřryzati lakásban j ogcĺm nélkĺit visszamaradt lakáshasználós,

magántulajdonú lakĺásban bérl(i'' .
önkoľmányzati lakasban béľlőtáĺs''
egyéb

(A megfelelő választ alá kell húzni|)

Apä|yäzó által lakott lakás (szállas) tulajdoni formája: <inkormányzatitulajdonú magánszemélyfulajdona egyébtulajdoni

bérlakás forma

TD!
(A megfelelő választ x.szel kell jelezni!)

5. Apá|yázó nyilatkozata a ve|e együttköltöző személyekľől:
A mesfelelő váĺaszt x-sze|, illetve a ťó esetén számmaL!9!.i9!9]n]Ľ

^ ^ecpá|yä,.tt 
lakásba velem együtt, az a|ábbi személyek költöznek:

a)l8 éven aluli gyermek:

ha igen, hány fő:

b) tartósan beteg, il|etve fogyatékkal élő személy (głermek, illene felnőtt):

ha igen, összesen hány fő:

c) további apá|yázőva|együttköltöző felnőtt személyek (k,ivéve háząstdrs/élettárs:

ha igen, hónyfő:

Nem

T
Igen

D

!

T

n

D

!to

!tu

!to



6. A^pá|yázaton elnyeľt lakásba apáiyázőva| egyiittkii|tiizó további személyek:

A p61ry źuóv al egyiiťt k lt zik:
(név, sztiletési hely, sztiletési év, hÓ, nap)

1)név:

sz.hely:

év:

Z)név:

sz.hely:

év:

hÓ:

3)név:

sz.hely:

év:

Apá|yázóval milyen jogcímen lakik
együtt?

(házastaľsa, gyeľmeke, sziilóje, unokája,
nagysziilóje, k zokiľattal igazo|t élettaľsa)
A fentiek k ziil a megfeleló jogcímet be

kell írni!
A rokoni kapcsolatot és a bejelentkezést
isazolÓ iĺatok másolatát mellékelni kell!

hÓ:

4)név:

sz.hely:

év:

hÓ:

nap:

5)név:

sz.hely:

év:

jogcím:

hő

nap:

6)név:

sz.hely:

év:

jogcím:

hÓ:

nap:

7)név:

sz.hely:

év:

jogcÍm:

Az egyiittk lttizó6 jelenlegi lakÓhelye:

hÓ:

nap

A' pćiyázővall egyiittk lt zó tartÓsan beteg személyek száma:
A szakorvosi igazolást mellékelni kell!)

jogcím:

B ej elentett lakÓhelye :

hÓ:

nap:

jogcím:

Bej elentett lakÓhelye :

nap:

jogcím:

Bej elentett lakÓhelye :

Az eryiittktilt zó" jelenlegi
IakÓhelyének bejelentkezésének kelte:

nap

jogcím:

Bej elentett lakÓhelye :

Bejelentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentett lakÓhelye:

B ej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentett lakÓhelye :

B ej elentkecsének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentett lakÓhelye:

Bejelentkezesének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentkezésének idópontja:
év:
hÓ:
nap:

tl fó



E pá.J'y ázat elbírálása szempontj ából:

'béľlő. béľlőtárs: az,akia lakás egészétatulajdonossal megkötött írásbeli szerzódésa\apjänhasználja

zalbérlő: az, aki önkor máĺyzatilakást, vagy annak egy részét az onko.rmányzathozzájáru|ásáual, a bérlővel kötött írásbeli szerződés

a|apjźnhasznál, il|etve aŕi bármely maš-tula;doni-řormában lévő lakás 
-egy 

részét a tulajdonossal megkötött írásbeli szerződés

alapján haszná|

3 családtag: az, aki a takás tulajdonosának, illetve béľlőjénekhozzátartozójaként lakja a lakást

aszívességi lakáshasználó: az, akí nem a lakás tulajdonosának, illetve a bér|ojének a hozzátaftozójaként, tle a tulajdorros, illctve a

bérlő engedélyével lakja a lakĺíst, íľásbeli szeľződés nélkül

sjogcím nélkiili lakáshasználó: az,aki a lakását a bérbeadó hozziljáru|ásavagy a vele való megállapodás nélkül használja (Jelen

;iýá,"t,ák'^k 
^, ^Fgcím 

nélküli lakáshasználó, aki nem saját mágának felróható okból lett jogcím nélkĺili lakáshasználó.)

óegyüttkÖltözők: je|en pá|yázat elbírálásánál a lakásigény méľték szempontjából egyiittköltözőnek a pä]lyázőt és a ve|e együtt

költözni kívánó élettárson tul azon szemé|yeket leheřfrgyelembe venni, akik a bérbeadó hozzäjáru|ása nélkül fogadhatók be a

lakásba, ezen személy ek: a páIyázó házastársa, szülője !.tirĺikbefogadó, mostoha- és nevelőszülője), gyermeke (öľökbefogadott,

mostoha- és nevelt gyérmek),.a fa|yazova| jogszerűen egyiittlakó gyermekének gyermeke

7befogadóképesség: az ,,e€i},üttkśi!!ÖZÓk', és a további költtizők együttes száma szerint, személyenként legalább 6 m2 lakószoba ide

e't.nđo aha||,azalkov és a hálófiilke is) alapteľület kell hogyjusson

beköltöző személyek: az ,,együttköltöZők''. és a további költözők együttes száma (az összes lakásba költöző)

Fieye|embe vett személyek száma: Lakás igény méľtékének a|só határa Lakás igény méľtékének fetqé l'g!4Ę

2 főie I szoba 1,5 szoba

3fő I szoba 2 szoba

4fo 1,5 szoba 2,5 szoba

5fő 2 szoba 3 szoba

6fó 2 szoba 3,5 szoba

7fo 2,5 szoba 4 szoba

8fő 3 szoba 4,5 szoba

8 fő fetett Személyenként fél szobával nagyobb, mint
8 fő esetén

Személyenként fél szobával nagyobb,
mint 8 fő esetén
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CÍm

I

Kóris utca l0/a'
1.4.

(ľIľsz.: 35892lN0)

Szo
ba
sz.

Szoba
alapterĺi

-lete
(o't)

f
Práteru. 55. n. em.25.

BefogadÓ
képesség

(f.ó)

(Hĺsz.: 36225/lN29)

I

Komfort-
fokozat

19,60

a
J

Meepályázhat lakások adatai

JÓzsefloÍ' 48.

ĺI. |2.

(}Iľsz.: 352z9lN0)

z

J

Lakás
alapte-
ľiiIete
(mt)

39,23

JÓzsefutca 41.

L8.

(Hrsz.: 35178/Nl9)
4

komfortos

A lakás
bérleti dÍja

(nettÓ)

J

+

hall

f8,90
74,39

14,36
:57,65

6

5

34,80

Magdolna utca 12.

II. 38.

(Hĺsz.: 3529f/N0)

komfoľtos

Fehijítási feladatok

7.f24,-Ft

1,5

+

hall

l0

17,60

ll
:f8,6

69,14

sszes fal festése, belsó ajtÓk cseréje

ablakok mćľ;olrása, parketia cseľéj e,

villanyÓra felszerelése

komfoľtos

22.966,-Ft

vakolat j avítás, tisztasági festés

(teljes lakásra); parkeffa csiszolása,

lakkozása; nyílászárÓk j avitÁsa,

passzítása, mazolása; ajtÓk

passzítása, mázo|ása; berendezési

tź!Í gyak cseľéj e, kaľbantartása; járÓlap

cseréj e,, k zľníivezetékek
felĺilvizsgálata

I

5

Becsĺilt
helyreállítás

I

kiiltség
łisszesen
(nettő)

95,83

25,00

fé1-

komfortos

31.831,- Ft

4

festés, zád avítás, burkolat j avítás,

padlÓ j avítás, csiszolás-lakkozás,

berendezés i tár gy ak j av itélsa, kémény

felulvizs gálat, k mlÍĺvezetékek

feliilvizsgálata

53,20

Megtekintés
idópontja

965.000,- Fr

komfortos

11.491,- Ft

20|2. 07. 17. és f0|2. 07.

24. (kedd), v alamint f012.

08.30. és20|2' 09.06.
(cstit rt k) 10:00-10:I5

festés, nyílás záĺ ők j av itása, mźuo|ása,

paľketta csiszolás-lakkozás,

kóburkolat-csere' csempe pÓtlás,

hajÓpadlÓ fel j ítás, berendezési

taĺgyak cseréje' k zĺriivezetékek
feltilvizsgálata

36,00

1.485.000,-
F't

7 .47 4,- Ft

20|2.0,7. |7. és20|2. 07 '

24. (keđd)' valamint 2012.

08.30' és20|2.09.06.
(csĺit rttik) 9 :30 -9 :45

vakolat j avítás, festés, nyílászárÓk
javítása, festése, pÓtlása, parketta

javítás, csiszolás, lakkozás,

burkolatok cseréj e, berendezési

tár gyak cseréj e, galéria j avítás,

lakkozás, k zmíĺvezetékek
feliilvizsgálata

1.650.000,-

Ft

20|2. 0,l' 17 . és 20|2. 07 .

24. (kedd), valamint 2012.

08.30. és20|2.09.06.
(csütärt k) I0:30-I0:45

3.000.000,-
Fr

2012.07. |,7, és20|2.07 '
24. (kedd), valamint 2012.

08.30. és20|2.09' 06.

(cstittiľt k) l l :00-l 1 : l 5

2.660.000,-
Ft

f0|2' 07. 17. és20|2.07
24. kedd, valamint 2012.

07.19. és 2012.07.26.
csüt rt k9:00-9:15



A ielentkezési laphoz csatolandó iľatok. igazolások:
(A megfelelo vá'|aszt X-szel kell jelezni!)

- apá|yáző személyi igazo|váĺy (és lakcímkártya) másolata
CSATOLVA

CSATOLVA Igen

apźúyázó,illetve a ve|e egyĺittkÖ|tözőhozzátartozó beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogárólvagy haszonélvezeti

jogáľólszóló nyi|atkozata 
CSAT.LVA Igen Nem

. a felújításľa vonatkozó nyilatkozat
!

Nem

!
bíľósági ítélet (házasság felbontásáról, a gyermek elhelyezésről, a lakáshasználatáról), i|letvę az élettársi

vugyońko'o'ség megszű ntetésérő | szó ló közj egy zoi okir at
CSATOLVA 'ľIJ

helyi adótartozásľa, önkoľm ányzatibérlemény után bérleti/hasznźůati dd, és a hozzá kapcsolódó különszolgáltatási

díjtartozásravonatkozó ígazo|ás 
csAToLVA Igen Nem

a jelentkezési lap és dokumentáció megvásárlását igazo|ő pénztárbizonylat másolata

Igen

!
Nem

n
Nem

T

Nem

T

!

a foglalkoztatásra vonatkozó igazolást mellékelni kell (a foglalkozás időtartamára vonatkozóan)
CSATOLVA Igen

a lakás haszná|atárafeljogosító szerződés másolata, illetve a szállásadó igazo|ásaazoti
CSATOLVA

apá|yázóés a vele egyi.ittlakó közötti ľokoni kapcsolat esetén a rokoni kapcsolat igazo|ására szolgáló iľatok másolata

fut, šztiletési anyakoíyvi kivonat, j0 napnát nem régebbi házassdgi anyakönyvi kivonąt, közokirattal igazolt élettórsi

knpcsolat esetén közjegłzői okirat) 
csAToLvA Igen Nem

apźiyáző és apá|yázóvaljelenleg nem együttlakó, de a pá|yazaťi lakásba költözni szándékozó további személy ktizötti

.oioni kup.5oíat ěsetén a iokoniÍapcsolái igazolasáraszo|gá|ó iratok másolata (pl. születési anyakönyvi kivonat, 30

napnĺźl nim régebbi házassági anyäkonyvr ki,o,,t, közokirąttal igazolt élettársi knpcsolat esetén közjegyzői okirat)

CSATOLVA Igen Nem

TN
apá|yázóva|egyiittköltöZő tartós beteg (gyermek, felnőtt) betegségét igazolló érvényes és hatályos szakorvosi igazolás

éna"ti, vagłĺiitelesített mósolat),i|letve oRSZIhatározateredeti v. hitelesített példánya

Nęm

T

!
lakásról

Igen

!

!

CSATOLVA

tr

!
Igen

!

T

Nem

T

!
Nem

!
Igen

n
Budapest,2012. ...

CSATOLVA

pá|yáző a|áirása



A, pá"Jy áző nyilatkozata

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pá|yěnati feltételeket megismertem, azt megértettem, jelen

jelentkezési lapot értelmeztem, s ennek i:đatában töltöttem ki, a kĺĺztilt adatok megfelelnek a valóságnak.

Tudomásu1 veszem, hogy ha valótlan adatokat kĺjzlök, illetve ha a pá|yázatí fe|tételeknek nem felelek meg,

vagy ha a sziikséges igazolásokat nem csatolom a jelentkezési lap benyújtásakor egyidejri|eg, az összes

páIy źnatij elentkezésem érvénýelen.

Az alźhbi lakásokľa nýjtottam be ptĺIyźnatot:

- Budapest, VIII' ......utca '...,ht,,szźm '.emelet ......ajtó n

- Budapest, VIII' .....utca ,,.'.hźnszźm ..emelet ......ajtó tJ

Figyelem!

Kérjtik, hogy a pá|yáző,a címek m<igötti| -be (1,2) sorszámmal jelölje meg, hogy melyik lakást szęretné
ll

ęlső, illetve másođsorban elnyerni.

Budapest,2012.(év).. ..(hó). ....(nap)

pá|yáző a|áírása

telefonszáma (nem kĺitelező) személyi igazo|vźny száma (kötelező)



Pá:ilyáző nyilatkozata a megpályázott lakás

helvreáIl ítására vonatkozóan

adat). .......(anyja neve) felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Budapest VIII.,

szám alatti lakás elnyerése esetén a lakás pźůyźnati kiíľás

szerinti rendeltetés szeruhaszĺá|ataalkalmas á|Iapotrahozata|tivál1alom, annak fedezetét biztosítani tudom.

Tudomásul veszem, hogy a ptiytľ:ati lakás előszĺ}ľ egy évre szólóan, a páIyázati kiíľásban jelzett lakbér

kétszeresének megfelelő óvadék megfizetése mellett keľiil bérbeadásľa. Tudomásul veszem továtbbá,hogy az

1 év időtartam alatt a munkálatokat köteles vagyok e\végezni, s amennyiben ezen kotelezettségemnek

határidőben nem teszek eleget, a lakást elhelyezési és téľítési igény nélkĹil, ingóságaimtól kiüľítve, a

befo gadott személyekkel egytitt el kell hagynom.

Budapest,20|f,(év).. .(hó). '..'(nap)

apá|yaző a|áirása

Előtttink, mint tanfü előtt:

1, Tanú

Név:

2,Tan,Ú

Név:

Lakcím:. Lakcím:

Aláírás: Aláírás:



Szállásadói igazolás

adat). ........(anyjaneve) a ""'
..'szám a|atti lakás tulajdonosa, haszonélvezď1e, bérlője (a

megfelelő rész aláhĹlz.mdó) ígazolom, hogy . ' . .....(pályáző) a fenti cím alatti lakásomban

'......'.(év) ...'....(hónap)..........(nap) -tól folyamatosan, életvitelszenien csaláđtag3, szívességi

nuashasznalóa, albér1o' 1u *"!f"Ię|ő rész a!áhízandô jogcímen lakik. egyben vállalom, hogy a pźĺ|yázat

kiírója a *tulajdonomat/béľleményemet képező ingatlanban köľnyezettanulmanyt végezzen.

Budapest,2OI2.(év).. ..(hó). ... (nap)

aszáIlásaďő a|tirása

Előttünk, mint tanúk előtt:

1, Tanú 2,Tanit

Név: Név:

Lakcím:.
AIáírás:

Lakcím:
Aláírás:

E pá|y äzat e lb írálása szempo ntj ábó l :

Ł;;űJ."g' az, akia lakás ŕulajäonosának, illetve béľlőjének hozz,ńta.rtozójaként lakja-a lakást

köze|ihozzátartozok: aházastárs, azegyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az

öľökbefogadó-, a mostoha- e, a íevettšźtilő, vďamint testvér; hozzátaiozo tovźhbá az é|eÍttts, az egyeneságbeli

ľokon háJastáľsa, a jegyes, aházastárs egyeneságbeli ľokona és testvére, valamint a tęstvér házastársa

aszívességi lakáshasználó: az, akinęm a lakás tuiuiJonosĺňäk, illňe béľlőjének hozzäÍaľtozőjaként, de a tulajdonos illetve a bérlő

errgeaelyével |akja a lakást, írásbeli szerződés nélkül
za|bér|ó: az, aki önkor mányzatilakást vagy annak egy részét az-önkormányzathozzájźrulásźlval, a bérlővel kötött írásbe|i

szerződésalapján hasznźi,illętve aki bármely máíiut4aonitóľmában lévő lakás egy részéta tulajdonossal megkötött íľásbeli

szer ző dés a|apján haszn ál

* Megfelelő rész aláhúząndó !



A pá./ly áuó lakóingatlan tulaj donj ogáľól'
vagy haszonélv ezeti j ogáľól szóló nyilatkozata

,;b........:............'..:..........:...' á;;;i; ;;;;ó ;;ii;fu; 
!śÍJł ;;;^, 

^lii,a"ł,;i 
,oi;i"|:::::,,, *ł;,;

(tetepulés neve), |.tsz. alatt felvett, természetben ...

(tetepütés neve), .. szźtm a|att talźiható .... .... megnevezésu ingatlan,

... | . . . aĺ aný * tulaj dono s al haszoĺé|v ezőj e vagyo k'

Kijelentem tovább, hogy azitt megjelolt ingatlan hasznáIatábanakađźiyońatvavagyok tekintettel arra, hogy:

apá|yázo a|áírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

1, Tanú

Név:

Lakcím:

Aláíľás:

2,Tanu

Név: .

Lakcím:

A|áirás:

* Megfelelő rész alóhúząndó !



A pá1yázóval egyĺi ttkőlrtöző hozzátartoző |akőingatlan tulajdonjogáľól' vagy
haszonélv ezeti j ogá ľól szólĺó

nvilatkozata

űal..'...,.:.... '.:.:......:...:......:.... ů,ii, ;;;;ó ;;ii;;; {:ĺ:ł ;;i;^; ;iiá"á,^| i*fíł:,,, *#,;
(tetepülés neve), hrsz, a|att felvett, természetben...

(teteputés neve), ., szám a|att talá|hatő .. megnevezésii ingatlan,

... l . . . ar arlyí * tulaj dono s al haszonéIv ezőj e vagyok.

Kijelentem tovább, hogy azitt megjelölt ingatlan haszntiatźtbanakadá|yońatlłavagyok tekintettel arra,hogy:

a p áIy źnőval e gyüttkö ltö ző

a|áírása

Előtttink, mint tanúk előtt:

1, Tanú

Név:

Lakcím:.

Aláíľás:

2,TanĹl

Név:..

Lakcím:

AIáirás:

* Megfelelő rész aláhtiząndó !


