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Bizottság javasolja a Képviselő-

Tĺsztelt Képviselő.testület!

A Budapest Józsefuaľosi onkormányzat megbízásából a Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazdálkodási
Kft. - a Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének 2]9/20I2'(TII.05.),
220/2012.(I4I'05.) és a 22]/20]2.(WI'05.) számú hatórozat 1.) pontja, valamint a
Városgazdálkodósi és Pénziigli Bizottsĺźg 918/20]2.rn.I8.) szómú határozata alapján - apalyźzat
benyújtasakor 35. évĹiket be nem tdltött, józsefuarosi kötődésiĺ iť1íhazasok részéte, önkormĺĺnyzati
bérlakások bérbeadásara ,,IW20I2 típusú'' nyí|t pá|yźzatot írt ki, alábbiakban felsorolt és
megnevezett 5 daľab tiľes bérlakás teľhére.

1. Budapest VIII., Dankó u. 40. III. em. 5.
2. Budapest VIII., Magdolna utca44.2.II.
3. Budapest VI[., Pľáter u. 18. I. em. 3.
4. Budapest VIil., Ptź.lrer u. 55. mfszt,7.
5. Budapest VIII., Tömő u,23la.I.32.

1,5 szoba
1 szoba
1 szoba
1,5 szoba
I szoba

39,9gftŕ
34,00 m2
37,66 m2
39,22fiŕ
34,74 m2

összkomfoľtos
felkomfortos
komfortos
komfoľtos
felkomfoľtos
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A Tisztelt Képviselő-testiilet a375l20I2. (xI.08.) száműhatfuozatáva|, az a|ábbi döntést hońa

,,A Képviselő-testület úgł dant, hogy
1. a 20l2. szeptember 3. napjára kiírt ,,IÍI/20]2 típusú,, błźrlakns pályázati eljárást

e r e dmé ny t e l e nne k nyi lv ónítj a,

2. a ,,IH/20]2 típusú'' bérlakás pályázat ismételten kerüljon kiírúsra, zćłrl borítékos

r e nd s z er b en, a p ály áz ati felhív á s r é s zl e t e s e b b ki do l go zá s áv al,

3' a Képviselő-testület felkéri a Kisfalu Krt-t, hog,,az ,,IH/20l2 típusú,' bérlakąs pályázat

ismételt kiírására vonatkozóan tegłe meg javaslatát, legkésőbb a Képviselő-testület 20]2.

december 2' rendes ülésére'',

A Tisztelt Képviselő-testiilet döntésének megfelelően a páIyazati felhívást, valamint a pá|yázati
jelentkezési lapot átdolgoztuk, amely jelen előterjeszésiink mellékletét képezí.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy apa|yźuőkkorábban aPá|yazatí anyagot, annak

megvásáľlásával egyidejűleg vehették át Tiírsaságunk HazipéĺtÁáĺábart. Ezze| a gyakoľlattal

ellentétben a j<ivőben a pá|yźaati anyagot a páIyź.zć.,k Tĺĺľsaságunk Lakásgazdálkodasi Irodt$an

vehetik át. A Lakźsgazdálkodási Iroda munkatáľsai a pá|ytzati anyag átadásával egyidejiileg

tájékoztatjek a Pá|yźr;őkat a pá|yázat feltételeiről, illetve felhívjak a figyelmtiket a Pá|ytnati
j elentkezés i laphoz elengedhetetlenül sztikséges igazolások csatolásaĺa.

A korábbi pá|yazatok,hoz képest kĺĺnnyítés még, hogy:
- amennyiben sztikséges hiĺánypótlási felhívást bocsájtunk kĺ az igazolások, illetve lemaľadt

aláírások p őtlź.sár a a p á|y ázatok bír alatát kĺjvető 3 napon belül, valamint
- a 30 napná| nem régebben hitelesített okiľatokat, igazolások eredeti példĺĺnyait, illetve

Kozjegyzői okiratokat a nyeľtes ptlyćnőtő| kéľjiik csak be, valamint a VIII kertileti
illetőségu igazolásokat hivatalből, szerezzijk be, ezze| is megkönnyitre a pellyazati ffiLyag
összeállítását,illetveezá|ta|arlyagi|agissegítiinkapáIyazők,ĺak.

A Budapest Józsefuaľosi Önkormányzat vagyonáról, valamint versenyeztetés és a helyi
kĺiltségvetési szervek beszerzési szabźt|yairől szóló 37l2003.(wl.07.) szźmí rendelet 2.$ (3)

bekezdése kimondja: ,,A vag)onnal kapcsolatos tulajdonosi (gazdálkodási) dantéseket a Képviselő-
testület vag/ oz átruházott hatáskörben eljáró képviselő-testiłleti bizottsóg (a továbbiakban:
tulajdonosi joggłakorló) hozza meg. A képviselő-testiłlet bármely ügńen magához vonhatja a
tulaj donosi dontés j o gót'''

Fentiekre tekintettel, a ptiyázatta meghiľdethető lakások köréről, vďamint a szociális bérletľe nem
jogosultak részére kiírandó pá|yźnattő|, pźt|yźzatí feltételelaőI és az éľtékeléskor figyelembe vehető
szempontolaó l a Tisztelt Képviselő-testĹilet j ogosult dönteni.

A fentiek figyelembevételével, az aIźtbbihatározatijavaslatot terjesztjfü elő.

H.łrÁRozn'Tl JAvASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:

I.) 2013. februĺíľ |8.- 2013. maľcius 25. kozott |akáspá|yazatot ír ki felújítĺási kötelezettség
váI|a|ásźxal,l év hatźrozott időre szóló bérleti jogviszonnyal, előbéľleti jog binosítźsáva| a



}ratő"ľozat mellékletét képező taľtalommal az abban megnevezett jőzsefválrosi kötődésű ifjú
házasok részére, az alálbbiakban felsorolt és megnevezett 5 darab béľlakás teľhére.

1. Budapest VIIL, Dankó u. 40. Iil. em. 5. ],5 szoba 39,99m2 összkomfortos
2. Budapest VIII., Magdolna utcą 44. 2. 11. l szoba 34,00 m2 félkomfortos
3. Budapest VIII., Próter u' ]8. I. em. 3. ] szoba 37,66 m2 komfortos
4. Budapest VIII., Próter u. 55. mfszt. 7. ],5 szoba 39,22 m2 komfortos
5. Budapest VIII., Tömő u. 23/a. I. 32. ] szoba 34,74 m2 fétkomfortos

f.) hozzájátrul, hogy a pá|yázatra kiírt lakásokĺa kötött béľleti szerződésekĺe egységesen, 10
éves elidegenítési tilalom kerüljön felj egyzésre

3.) hozzájárul, hogy a páÄyázati Jelentkezési Lap ellenértékeként befizetett 500,- Ft +Áfa a
Kisfalu Kft . bevételét képezze.

Felelős: Polgármester, Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatőja
Hatáľĺdő: 1.) pont esetében 2013. február 18.

Budapest, 2012. december 12.

Kovács Ottó
ugyvezeto igazgatő

Töľvényességi ellenőrzés :

Rĺmán Edina
jegyző

nevébenfs megbízĺ{sábgl: r
,/,. űťu- ą.y
Dľ. Mészáľ EľÍka -/

aljegyzo

Melléklet:
I. sz. melléklet: Pólyázati felhívĺis
2. sz. melléklet: pólyózati jelentkezési lap



1. sz. melléklet

pLĺyĺzĺTI FELHÍvÁs

A Budapest Józsefuarosi onkormźĺnyzat megbízźsából a Kisfalu Józsefuáľosi Vagyongazdtllkođő Kft. - a
Budapeł Józsefvárosi onkormányzat Képviselő.testületének .'. számú határozata alapján _ a pá|yázat

benyújtásakor 35' évtiket be nem töltött' józsefvárosi kotődésű ifiú hazasokrészéte, a mellékelt táb|ázatban

felsorolt bérlakások bérbeadására ,,IHl2073 típusú'' nvílt pályázatot ír kĺ.

1.) A pálvázaton azok az ifiú házaspáľok vehetnek részt:

akik a pá|yazatbenyújtásakor a 35. évüket nem töltötték be, és

legalább 1 éve kötöttekházasságot, és

legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek (pĺd. szakiskolai, szakkazépiskolai, gimnóziumi, és

minden egyéb végzettség, amely kozépfohi végzettségű bizonyínányt ad), és

legalább az egyikházasttrs 1 éves folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, és

legalább az ěgyik házastźxs Józsefuáros teľiiletén elhelyezkedő köznevelési intézménybe - óvoda,

általános iskola - járt, és eń.igazoIja, és

6. tegalább az egyik házastárs a Jőzsefvárosban 3 éves állandó bejelentett lakcímmel, vagy 3 éves

bej elentett tartőzko dási hellyel ľendelkezik.

Valamint:

7. aki saját maga) i1letve a vęle egytittköltözo hozzátartozőja lakóingatlan tulajdonjogźxa| vagy

haszonélvezetí jogával nem ľendelkezik, vagy amennyiben legfeljebb Ył arányú lakóingatlan

tulajdonjogával,vágy haszonélvezeti jogával rendelkezik, de annak hasznáIatábarr önhibáján kívtil

akađtiyoztatva van,
8. aki vállalja, hogy apá|yázatelnyerése esetén, baľmilyen jogcímen fennálló lakásbérleti jogviszonyát

a megkotenao Ĺeľléti szerződés a|áírźsáíg megsziinteti, s ennek teljesítését a bérleti szerződés

meskötése előtt isazolia is,
9. aki a|bér|őf, 

"'áladtág,, 
szívességi |akáshaszná|őa, bármely önkoľmányzatná| önkormányzati

tulaj donú lakás j o gcím nélküli lakáshaszn á|őja,

10. akinek a lakóhelye szerint illetékes tinkoľmánvzatnál nĺncs helvi adĺótaľtozása'

1 1. akinek nincs az államháztartás felé taľtozása (NAv igazolás)
12. a után vasv haszn

nem tartozik.
13' aki upá|yilzatihirdetményben külön jelolt és felsoľolt munkálatok elvégzésétvállalja.

Nem vehet részt a pálvázaton:

- aki apá|yázatbenyújtásáľa megállapított hataĺidőtől számított:

a) 5 éven be|ül térítés ellenében sztĺntette meg aZ önkormányzati lakásľa

jogviszonyát, vagy ań. magánfoľgalomban kevesebb szobaszámu, vagy

komfortfok ozatu lakásra cserélte,

b) 5 éven beliil <jnkormtnyzati lakáson fennálló béľleti jogviszonyávalvisszaéIt

bírósági ítélet megállapította,
c) 10 éven beltil az önkormányzattő| vásárolt lakását elađta.

2.) Megpálvázható lakások száma:

t.
f.
aJ.

/l

5.

szóló bérleti
alacsonyabb

és ezt jogeľős



- a ptůyáző (ifrú házasok együtt), Iegfeliebb iisszesen 2 lakás bérbevételére. a sorrend

m e g i elii lés ével nyúj that be pá|y tnatot

A pátvázĺó pálvázata ÉRVÉNYTELEN:

1. haapáIytző az I. pontban meghatáľozott feltételeknek nem felel meg,

2' haapa|yázó valótlan ađatot közi|,

3. ha a páIyáző tegkésőbb a hianypótlási felhívásban meghatározott hatáľidőig nem csatolja a

jelentkezési lap mellé a szůikséges igazolásokat, melyek a következők:

a) házasságí anyakönyvi kivonat másolata (a VIII. kerületben anyakĺ)nyvezett igazoĺást a páIyázat

kiírója kéri meg),

b) NAv igazo|ás másolata,
c) lakhely szeľint illetékes önkormányzattóI helyi adótaľtozźsrőI sző|ő igazolás másolata (a VIII.

keľületi adóigazolást ą kiíró hivataĺból megkéri),

d) önkormányzátibéfleményľe vonatkozó bérleti-, vagy hasznáIati dij és ahozzá kapcsolódó külön

szo|gźĺItatási díj megfizetés éĺoI szőIő igazo|ás (a VIil. keľületi béľIeményre vonatkozó igazolást a

kiír ó hiv at alb ól me gkéri),
e) munkáltatói igazo|ás, mely a foglalkoztatás időtartamaľa vonatkozik,

Đ óvodai iĺltézménylátogatási igazo|ás,
g) iskolai bizoĺyitvány másolata,
h) apá|yáző és a vele együttlakó/együttköltöző személyek kozötti rokoni kapcsolat igazo|ására szolgáló- 

okiraiokat (születési anyakonyvi kivonat) másolatban (a VIII. kerüĺeti születési anyalônyvi
kivonatokat a kiíró hivatalból megk,éri),

i) a pá|yázőval együttköltöző tartós beteg (gyermek, vagy felnőtt) betegségét igazoIő szakorvosi

igazolás, vagy oRS ZI határ ozat más olata,
j) łpályáző, iúetve a vele együtt költĺjző hozzátartozó bekoltozhető lakóingat|an tulajdonjogaról,

vagyhaszoné|vezeti jogárólsző|őnyíIatkozat,
a jelenleg haszntit lakásľa vonatkozó szerzódés másolata, illetve sztilásadői igazo|ás,

amegptiyázottlakásfelújításáratettnyllatkozat,
) a pźiy ázati feltételek me gismeréséľől szóló nyi|atkozat,

4. haapáIyázó a je1entkezési lapot,vagy anyl|atkozatokat nem írja alá, illetve szükség esetén (siket,

vak, írás tudątlan, stb,) a záradékot a tanuk nem írják a|á.

5. ha az egyĹittkoltözők szźtma a hatályos ľendeletben meghattrozottak szerint a lakásigény mértékét,

illetve a lakás befo gadóképességét meghaladná

6. ha a pa1yázatot a páIyázati felhívásban meghattnozott, illetve szabáIyszertĺen meghosszabbított

páilyázati határidő lejárta után nyújtotta be.

7' ha apáIyazatot o1yan páIyáző nyújtotta be, aki az ĺjnkormányzatta|, (helyi adó, bérleti díj stb.),

illene az óllamháztartással szembenfennáĺĺó, korábbi ťĺzetési kotelezettségét nem teljesítette.

8' haapáIyźnőlpźiyázőval együtt költozok külön-külön nyújtják bepá|yźnatlkat.

A pályázó pályázata eľedménytelen:

. ha a pá.Jyá.zól5 pontnál kevesebbet ér el

k)
1)

m



A pályázat záľt borítékban benvúitható: személyesen, hétfőn: 13.30-től 18.00 őráig;
szerdán:08.00-tő1 t2.00 óráig és 13.00-tó1 16.30 őráig1'

pénteken: 08.00-től 1 1'30 óráig

A ielentkezési lap és dokumentáció ára: 500,-Ft + Afa

A páůyázati anyag (pátyázati fekételeket.taľtalmazó tájékoztató, jelentkezési lap és melléklerey' a Kisfalu

xľt. IłĺzĺpenzieriaLn.(Budapest VIII., or u. 8., Házipénztár nyitvatartási rendje: hétfőn: 13.30-től I7.00

óróig; szirdán: 08.00-.tőĺ Ĺz.oo óróig és ] 3.00.tóI ] 5.30 órdig; pénteken: 08.00-től 1 ].30 óráig)

vásáľolható meg, és Kisfalu Kft. Lakášgazdátkodási Iľodáján Bidapest T/III., ir u. 8., az ügyfélfogadás

rendje: hétfcín: Ís'so-tal 18.00 óráig; szerdán: 08.00-tőt ]2.00 óróig és ]3.00-tól ]6.30 óróig; pénteken:

08.00-től I I.30 óráig)vehető át'

A pályázat kiírásának időpontia:

A lakások megtekintése:

Benvúitásának hatáľidei e:

Benyúitásának helye:

A pálvázat bontásának ideie:

A pályázat bontásának helve:

LEM!
k éľtéke

2013. febľuáľ 18. (hétfő)

az érđek|ődők részére a lakások megtekintését a mellékelt
tńb|á.zatb an me ghatáro zott időp o ntokb aÍI b izto sítj uk

2013. máľcius 25. (hétfő) 1330 
- 
1730 ólráig

Kisfalu Kft. Lakásgazdálkodási Irodáján (Budapest VIII.' or u. 8.)

20t3. március 26. (kedd) |4 őra.

Kisfalu Kft . Lakás g azđá|koďási Iroda ügyfélvárój a
(Budapest VIII., Or u. 8.)
(FIGYELEM! _ A pályázó a bontdsnál jelen lehet!)

módosítására!

I. A' pá|yáző Jĺízsefvároshoz való kötődéséhez:

- 

.nontozańdĺó szemnont .

az egyikházastáts legalább 5 éve, a VIII' kerületben életvitelszerűen lakik és

bej elentett lrrrtőzko dási hellyel rendelkezik

az egy1kházastárslegatább 5 éve, a VIII. keľületbęn életvitelszenĺen lakik és

bejelentett lakóhellyel ľendelkezik

az egyikházastátstöbb mint 10 éve, a VIII. kerületben életvitelszenien lakik és

bejelentett lakóhellyel ľendelkezik

az egyikházastárs Józsefuarosban járt óvodába vagy á|talźnos iskolába

oo oolli? l^ĄzqątĄtc' IÁzsefi/áľoshan iárt ővođába és általános iskolába

adhátó pgnt

1 poĺtt

2porrt

4 pont

1 pont

1 pont



II. A pá.Jyánaton elnyert lakásba ktiltözőkhöz:

äd]hätói]':p'qn.t

Az ingatlanba ktiltiiző pályázó:
egy 18 éven aluli gyeľmeket nevel
2vagy több 18 éven aluli gyermeket nevel

Az ingatlanba a pálvázóval egvütt ktiltiiző szemólvckł
t""ább', 

" 
lť"'^.ág"n kívül apáIyázőval egyĹittkĺilttizo felnőtt személyek

tartósan betes. illetve fogyatékkalélő szeméIy (sye,@

2poĺt
3 pont

1 pontifő
1 pont/fő

A pályázat eredményének meeállapítása:

A pźiyázatokat a Kisfalu Kft. éľtékeli, és ennek a|apjan a Képviselő-testület věĺ|asńja ki a nyertes

páIyázatot,

A pálvázat eredménvhiľdetésének időpontia:

A páIyźlzat eredményét legkésőbb 2013. május 23. (csütörtqk) ki kell hirdetni, akként, hogy azt a Kisfalu

Kft. és a Polgármestôri Hivatal hiľdetotábláján,valamint az onkormányzat internetes honlapjan legalább 10

munkanapra ki kell függeszteni.

A pályázat nyeľtese: a legttibb pontot e|érő pá.Jyáző

A Képviselő-testti1et a pá|yázat nyertese mellett meghatározza azt a sorľendben kĺjvetkező pźĺIyázőt is,

akivel béľlęti szerzőđést lähet kotni a nyeľtes visszalépése' vagy kiesése esetén. A Képviselő-testi.ilet

dönthet úgy is, hogy az azonos pontszámmal ľendelkezokkozn| a nyeľtest és a második helyre sorolt

páIy ázőt soľsolás útj an válas ztj a kí.

Amennyiben a bérlőként kiválasztott személy - ideértve a sorrendben kovetkező póĺyázót ľ _ a béľbeadóval

valótlan adatot közölt, akkor a bérleti szeruóđés megkötéséľe vonatkozó jogosults ágát e|veszíti.

A Képviselő-testtilet fenntartja a jogát aľra, hogy

- a nyeľte s páIyáző visszalépése esetén, a soron következő páIyźĺzőval kössön bérleti szerzođést,

az azonosfeltételekkel ľenđelkezők közül a nyertes és a második helyre sorolt pźůyázőt sorsolással

válassza ki,
a ptiy ázati elj áľást eľedménýelennek nyilvánítsa,

a pt:,|y ázati felhívást visszavonj a.

A ton la 1 év hatáľozott idore szóló bérletí szerzőďéssel, a pá|yźnatl

oővađékťĺzetésiköte1ezettséggel,elobérletijogbiztosításáva|
1il Í a!:!--^1 ĺ--.:.ĺx.l\lrraJvar J v

történik. A nyertes páIyáző köteles a Kisfalu Kft. onkormĺányzati Házkeze|o ,I:?đ'?t| ĽĽl
ä;il;Ń;';;;--;ög;í,"i }.lĺ1ĺ.e'ĺ munkálatokat legkésőbb a bérleti szerződés lejártának napjáig

- ^ -.- ! Á ! ^ - ^-L ^ ^^-^1.1.{+h aĺÁllrvĎalrgľv g

elvégezni. A határidő lejártftkovetően - a kijetatt bérlő kérelmłtre - abérleti '":",:!1?'-::.ľ:rľ'lľ:l:
legfeljebb 5 évre ,,őIő*,, előbérleti 3og uĺztosításáva|, ha a bérleti szerződésben foglalt cisszes

kotelezettségének határidőn belül eleget tesz.



A nveľtes pálvázó a bérleti szerződés megkłitéséig ktiteles bérbeadónak az alább felsorolt iľatok

eľedeti pélđányát bemutatni:

a) személyi igazo|vźny és lakcím kćĺrtyát,

b) *30 napnál nem ľégebbi házassági anyakönyvi kivonatot,

c) iskolai bízonyítv ányt,
d) *önkormán yzatíbér|eményre vonatkozó bérleti-, vagy haszná|ati dij és ahozzá kapcsolóđó ktilön

szo\gáItatás i dí| me gfizeté s éľő 1 s zó l ó ígazolást,
e) NAv igazo|ásEREDETI pé|đánytú,

Đ *lakhely szerint illetékes tinkoimányzattőI helyi adőtartozásľőI szóló ígazo|ás EREDETI

példanyát'
g) apźiyázőval együtt kĺjltĺjző taľtós beteg (gyermek, vagy felnott) betegségétigazo|ő szakorvosi

ígazo|ást, v agy o R S ZI hatáĺ o zatot.

pál}'ázóval koti meg!

Budapest,

Kovács ottó sk.
igyvezeto igazgatő



S
s
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Cím

I Magdolna u. 44. lI. em. I I .

Szo
ba
sz.

2

Szoba
alapte-
rülete
(.t)

DankÓ u. 40. III. ęm. 5

Befogadő
képesség

(fó)

J

I

Tomó u. f3lA.1' ęm.32.

22,68

N,ĺ.e"ná.ilv ázh atő lakások adatai

Komfort-
fokozat

Ą

l5

Práteľ u. 55. mfszt.7.

a
J

Lakás
alapte-
rĺilete
(mt)

f3,05

5

felkomfortos

I

A lakás bérleti
díja

Práter u. 18. l. ęm. 3

19,20

J

1,5

cisszkomfortos

34

5

26,03

4.5gO,- Ft + Áfa

39,99
+

eľkély:
5,05
m2

Fe|rijítási feladatok

félkomfortos

l

kómÍives j avítás, festés, parketta
csiszolás, lakkozás, nyílászárÓk
j avítása, tivegpÓtlás, mázo|áq

padlÓ és csempeburkolatok
cseréje, berendezési tárgyak

cseréj e, pÓtlása, k zmiĺvezetékek
feliilvizseáIata

4

21,28

15.362,-Ft+
Äĺa

34,74

komfortos

J

6.f53,- Ft + Áfa

Becsült
helyreállítási

kłiltség
fisszesen
(bľuttÓ)

általánosan j Ó állapotu, tisztasági
festés sztikséges

39,22

komfortos

falak és ny ilászárók festése,

mázo|ása, vakolat j avítása,
parketta csíszolása. KozmuháIózat

feliilvizs gálata, berendezési
társvak felĺilvizsgálata

13.0f'7,-Ft+
ĺta

3.111.500.- Ft

37,66

Megtekintés
idópontja

falak festése, csempe' ny í|äszźr ok
mázo|ása, tivegezése, j avítása.

parketta javítása, csiszolása. lakás
lomtalanítása' berendezési tár gy ak

fe lii lvizs gálat a, szel\ozés
k ialakítás a. Ko zmuháLózat
felĺilvizs gálata sziikséges.

12.509,- Ft +
Áĺa

20|3 . 02. 26 . és 2013 . 02.
28. (kedd), valamint 2013.

03' 05. és 20l3. 03.07.
(csĺit ľtok) 9:00-9: 15

800.000,- Rt

Falak festése, nyílászárők
mäzo\ása, szónyegpadlÓ és

parketta fel jĺtása. KőzmuháIőzat
feltilvizssálata

2013 . 02. 26 ' és 2013 . 02.

28. (kedd), valamint 2013.
03. 05. és 2013. 03.07.
(csĹitiirt k) 9 :30 -9 :4 5

1.900.000.- Ft

20 13. U,f '.2b. ęs 2U 1 3' U'L.

28. (kedd), valamint 2013
03.05. és20L3.03.07
(csüttirt k) 10:00-10: l5

1.408.000.- Ft

20|3 . 02. 26 . és 2013 ' 02.

28. (kedd), valamint 2013.
03.05. és 2013.03.07
(csiit ľttik) l0:30-l0:45

800.000.- Ft

f0l3.0z.26' és.2013. Uf .

28. (kedd), valamint 2013
03. 05. és 2013. 03. 07.
(csütirrt k) I I:00-1 I: l5



2. sz. melléklet

IH/2013

Aľ: 500,- Ft + Áfa

P á.J,y ázati j elentkezés i lap

(bérlakás pá|yázat35. évüket be nem töltöťt, józsefuáľosi kötődésű ifiú házasok részéĺe,hattrozoĹt időľe szólóan, előbérletijoggal)

KisÍälu Józsefoáĺosi Vagyongazdálkodó Kff
LakásgazdáIkodási Iroda

t082 Budapest, Or utca 8.

A megpályázott lakás cílne:
Budapest VIII.....

|. A pá|yázók személyi adatai:

1.1. Férj személyi adatai:

Neve

Születési adatai: ..'hely'...'....'''.€V'......l

-_Í-

házas L_l

íA mesfelelő választ x-szel kell Ielezni!)

trąy

Családi állapota:

!!m településFtlanao jelteggel bejelentett lakásának pontos címe:
(lakóhely)

...utca... ....

-----hó-

.,hź.zszźlm...'.....emelet'....' ajtó

év

r-'rT-l T"lT-'ltlt ilillU!UH :- ^-A-

...nap

teleptilés

Bej elentkezésének időpontja:

Iaeiglenes jelleggel bejelentett lakásának pontos címe:

(tartózkodási hely)

''''ev""'

tlt ililluu!! t-^-'A-

..hó'. ...nap

'település

Bej elentkezésének időpontj a:

ĺpilya,o által ténylegesen lakott lakás címe:

(elenleg lakott takás)

..hó.. ...napItt tartózkodásának kezdo időpontja:

t.2. Fe|eség személyi adatai:



2. A. pá|yázćl Józsefvároshoz va|ó kötődésére vonatkozó nyi|atkozata:

GIG1ELEM! ! ! TekÍntettel a7ia, hogy a pdtyd7atot a tulajdonos i)nkorłruín'yzat hdzastdrsak réuére ína ki, ez,ét.t fiiggetlenijl atfuil, hogl mÍnd a két

'ii,^,iÁ 
"yi,*iłito 

alapiĺn l,aru1T ń|""Í,ároshoz,, aĺta,aż isetben is csak egylieres pontot kaphatnak')

2.1. Férj Józsefvároshoz va|ó kłitődéséľe vonatkozó nyi|atkozata:
választ x-szel kelI

Nem

T
!
n
!
tr
!

Igen

!
!
!
n
!
!

- legalább 5 éve, aVIII. keriilętben életvitelszerűen lakom és bejelentett tartózkodási hellye| rendelkezem

- tegalább 5 éve, a VIII. kerületben életvitelszerrien lakom és bejelentett |akóhellyel rendęlkezem

- több mint l0 éve, a VIII. kerületben életvitelszertien lakom és bejelentett lakóhellyel rendelkezem

- a Józsefvárosbanjártam óvodába

. a Józsefvárosban jáľtam általános iskolába

. a Józsefvárosban iártam óvodába és általános iskolába

FeIeség Józsefvároshoz va|ó kötődésére vonatkozó nyilatkozata:

gen

!
I
LJ

!
n

Nem

n
I
!
D
n

- legalább 5 éve, aVIII' kerületben életvitelszerűen lakom és bejelentett tartózkodási hellye| rendelkezem

- legalább 5 éve, aVIII. kęrületben életvitelszertien lakom és bejelentett lakóhe||ye| rendelkezem

. több mint l0 éve, a VIII' kerületben életvitelszeľűen lakom és bejelenteťt lakóhellyel rendelkezem

. a Józsefvárosbanjártam óvodába

- a Józsefvárosbanjártam általános iskolába

- aJózsefvaĺosban jártam óvodába és általános iskolába

3. Ä pźiyźlzó pźiyázat| részvéte|lel kapcsolatos nyilatkozata:

3.r. A férj páiyźlzatl részvéte||el kapcsolatos nyilatkozata:
lelo választ x-szel kell ielötniI

a)

b)

c)

saját magam, illetve a velem együttkolrtozo hozzźúaÍtozóm beköltcizhető lakóingatlan tulajdonjogáva| vagy

haszonélvezeti j ogával rendelkezünk,

saját magam, illetve a velem egyĺittk o\toző hozztLtartozóm lakóingatlan tulajdonjogáva| vagy haszonélvezeti

j ogavď rendelkezünk, de annak haszná|atában akadá|y oztatv a vagyunk,

ahatźrozottidejű, elóbérletijog nélküli önkormányzati lakás bérloje' vagyok 
'

. a lakasra ĺenńallo bérleti jógviszonyomat a megkötendo bérleti szerzodés aláírásáig igazol.tan megszünte-

tem

d) határozott idejĺi, előbérleti jog nélktili önkormányzati tulajdonú lakásban bérlotaľs vagyok

- a lakásra fennálló bérleti jogviszonyomat a megkötendő bér|eti szerződés aláírásáig igazo|taĺ megszünte-

tem

e) helyi adótartozásom, cinkormźnyzatibérleményem után bérleti vagy használati díj, illetve kÜlönszolgáltatási

díj tartozásom van

f} köZtartozásom vaĺ (adó-, vám-, társadalombĺztosítósijárulék és egłéb, az óllamháztartós más alrendszerei-

Igen

n
T
n
L_t

T

Nem

!
ntJ
!
!
!
n
n
!
!
T

o\

h)

i)

i)

vel szemben fennáIló fizetési kötelezettsége)

5 éven belül térítés ęllenében sztinteťtem meg önkormányzati|akásraszóló béľletijogviszonyomat

5 éven belüljogellenesen önkormányzati bérlakásomat nem ruháztam át

l0 éven belül az tinkormányzattól vasaľol ingatlanomat értékesítettem

A pá|yźuatí hiľdetményben felsorolt munkálatok e|végzését saját költségemen, térítési igény nélkul válla-

lom.

!
n
tr
n
n
!



3.2. A fe|eség pá|yázati részvéte||e| kapcsolatos nyi|atkozata:
(A megfelelő választ x-szel kell jelölni!)

l\

Igen

!
T
U

k)

I
!

m)

n)

o)

saját magam, illetve a velem együttkolrtozó hozzźltartozóm bęköltözhetó lakóingatlan tulajdonjogźĺva| vagy

haszonélvezeti jogával rendelkezünk,

saját magam, illetve a velem együttk öItözó hoz'z'átaĺtozóm lakóingatlan tulajdonjogźwa| vagy haszonélvezeti

j o gáv al ňnd el kezü nk, d e ann ak haszná|aIźĺb an akađá|y ozÍatv a v a gy u n k,

aha2ározotÍidejtĺ, előbérleti jog nélkĺili önkormányzati lakás bérlóje' vagyok

- a lakásra fennálló bérleti jógviszonyomat a megkötendő bérleti szerzódés aláírásáig igazo|tan megszünte-

tem

hatfuozoĹtidejtĺ, elobérleti jog nélktili önkormányzati tulajdonú lakásban bérlőtárs vagyok

- a lakásra fennálló bérletijJgviszonyomat a megkötendő bérleti szerzodés a|áirtsáigigazo|tan megszünte-

tem

helyi adótartozásom, c!nkormanyzati bérleményem után bérleti vagy használati díj, illetve különszolgáltatasi

díi tartozásom van

Nem

T
T

I
!

!
T
n
n
T
n

p) köztartozásom van (adó-, vám-, társadalombiztosítósijórulék és egyéb, az óllamhóztartás más alrendszerei- | n
lll

v e l sze mb en fennáll ó fize tés i köte leze tt s é ge)

5 éven belül térítés ellenében szűntettem meg önkormányzati|akźsraszóló bérletijogviszonyomat

5 éven betül,jogellenesen önkormányzati bérlakásomat nem ruháztam át

|0 éven belül az önkormányzaťtól vásáľol ingatlanomat értékesítettem

A pźl|yázati hirdetményben felsorolt munkálatok elvégzését saját költségemen, térítési igény nélkül válla-

lom.

!
TIll

!
!

q)

ľ)

s)

L)

4. Apźiyźľ-(l áttal jetenleg Iakott lakáshoz kapcso|ódó adatok:

A pźtl.yázó lakáshasználati jogcíme:

(A l akás haszĺźĺ|atära felj o gosító szeľzod és máso latát

mellékelni kell!)

a|bér|o",
családtag3, szívességi lakáshasználóa,
önkormínyzati lakášban jogcím nélkíl visszamaradt lakáshasználó5,

magántulajdonú lakásban bérlő', 
'

önkormányzati lakásban bérlőtárs.'
egyéb

(A megfe|elő vá|aszt alá kell húzni!)

A ptlĺyźlzó által lakott lakás (szállás) tulajdoni formája: önkormányzatitulajdonú magánszemélytulajdona egyébtulajdoni

bérlakas forma

nI!
(A megfelelő vźiaszt x-szel ke|| jeIezni!)



A pál|yázćl nyilatkozata a vele együttköltöző személyekről:
választ x-szel, illetve a Íb esetén számmal kelI

Igen Nem

Dtr
!to

nn
!to

!n
!to

bi személyek költöznek:

a) l8 éven aluli gyermek:

ha igen, hány fő:

b) tartósan beteg, illetvc fogyatékkal élő személy (g),ermek, illetve felnőtt):

ha igen, összęsen hány fő:

c)továbbiapźiyázővaĺegytittköltozőfelnőttszemélyek(kivéveházastárs):

ha igen, hányfő:



6. A pá|yázaton e|nyert |akásba a pá|yźn va| egyiittktilttizó további személyek:

A pź y źaőv a| egytitt kriltozik:
(név, sztiletési hely, sztiletési év' hÓ' nap)

1)név:

sz.hely:

év:

2)név:

sz.hely:

év:

hÓ:

3)név:

sz.hely:

hÓ:

4)név:

sz.hely:

év:

Apźl|yázőval' milyen jogcímen lakik egyiitt?
(hazastársą gyermeke, sztiloje, unokáją nagy-

sziilóje, kozokirattal igazolt élettarsa)
A fentiek kĺizijl a megfelelo jogcímet be kell

írni!
A ľokoni kapcsolatot és a bejelentkezéstigazo-

1Ó iratok másolatát mellékelni kell!

hÓ:

nap:

5)név:

sz.hely:

év:

jogcím:

hÓ:

nap

6)név:

sz.hely:

Jogclm:

hÓ:

nap:

7)név:

sz.hely:

év:

jogcím:

s'árna.
A szakorvosi igazollźst mellékelni kell!)

hÓ:

nap:

Jogcrm:

Az egyĺjttk ltcizó6 j elenlegi lakÓhelye:

hÓ:

nap:

Bej elentett lakÓhelye:

Jogclm:

nap

Bejelentett lakÓhelye:

Jogcrm:

nap:

Bejelentett lakÓhelye:

Jogclm:

Az egyiittk ltozó6 jelenlegi lakÓhelyének
bejelentkezésének kelte:

Bejelentett lakÓhelye:

Bejelentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bejelentett lakÓhelye:

Bej

hÓ:

Bejelentett lakÓhelye:

nap:

Bej elentkezésének idopontja:
év:
hÓ:

nap:

rdopontJa:

Bejelentett lakÓhelye:

Bejelentkezésének idopontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bejelentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentkezésének időpontj a:

éy:
hÓ:

nap:

Bej elentkezésének idopontja:
év:
hÓ:

nap:

[l'utl



E páůy ázat elbíľálása szempontj ából:

'bérlő. bérlőtárs: az, aki a lakás egészét a tulajdonossal megkötött ĺrásbeli szerződés a|apjánhasznźilja

2albérlő: az, akiĺlnkoľmányzati lakást, vagy annak egy részét az ÖnkoľmányzaÍhozzájáru lásával, a bérlővęl kötött íráSbeli szerzodés

a|ap1ánhaszná|,illetve aki bármely más tňíajdoni forńaban lévő lakás egy részéta tulajdonossal megkötött írásbeli szerződés a|apján

használ

3 családtag: az, aki a lakás tulajdonosának, illetve bérlőjénękhozzátartozójaként lakja a lakást

aszívességi lakáshasználó: az, akinem a lakás tulajdonosának, illetve a bérlőjének ahozztńarÍozójaként, de a tu|ajdonos, illetve a bérlő

engedé|yével lakja a lakást, íľásbeli szerződés nélkül

sjogcím nélktili lakáshasználó: az, aki a|akttsáta bérbeadó hozzájáru|ásavagy a vele való-megállapodás nélkül használja (Jelen pá|yá-

zatnál csak az a jogcim"élkiili lakáshasználó, aki nem sajátmagának felróható okból lett jogcĺm nélkĹili lakáshasználó.)

oegyüttköltĺizők: je|en pá|ytĺzatelbírálásánál a lakásigény mérték szempontjából egyiittköltözőnek a pá|yázć;t és a vele együtt költözni

kívánó élęttárson tiil azoi személyeket lehet figyelňbá venni, akik a béľbeadő hozzájárulása nélkti| fogadhatók be a lakásba, ezen

személyek: apá|yázőhźlzastársa,szulője (orokňáfogadó, mostoha- és nevelőszülője), gyermeke (örökbefogadott, mostoha- és nevelt

gy".' ók;, a pá|y ázőv a| jo gszerűen e gyüttlakó gyermekének gyermeke

?befogadóképesség: az ,,eg}iiittköltozők'' és a további költözők egyĺittes száma

e't"nđo ahaí|, az alkov és a hálófijlke is) alapteľület kell hogyjusson

beköltöző szęmélyek: az ,,e$/üttköltözők''. és a további költözők egytittes száma (az összes lakásba költöző)

szerint, személyenként legalább 6 m2 lakószoba ide

Fisvelembe vett szeméIyek száma: Lakás igény mértékének alsó hatáľa Lakás igény méľtékének fe|ső \atá,r1

2 foie I szoba 1,5 szoba

3fő I szoba 2 szoba

4fő 1,5 szoba 2,5 szoba



1. sz. mellékĺet

A' pź,Jy ázó nyilatk ozata

Felelosségem tudatában kijelentem, hogy apályázati feltételeket megismertem, azt megéľtettem, jelen jelentke-

zési tapoiértelmeztęm, s ánnek tudatában t-ciltottem ki. a közölt adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul

u",'"ń, hogy ha valótlan adatokat közlök, illetve haapźiyázati feltételeknek nem felelek meg, vagy ha a sziik-

séges igazolásokat nem csatolom ajelentkezésilap benyújtásakoľ egyidejű|eg, az összes pá|yázati jelentkezé-

sem érvénýelen.

Az alábbi lakásokĺa nyújtottam be páIyázatot:

- Budapest, VIII. . . . ' ' . .utca .. 'házszám ..emelet '.,. '.ajtő

-Budapest,VIII. .......utca .,'há,zszám ..emelet ......ajtó

Figyelem!

!
T

Kéľjiik, hogy a pá|yáző,a címek mögötti| -be (I,2)sorszámmal jelölje meg, hogy melyik lakást szeretné
tl

első, illetve másodsorban elnyeľni.

Budapest,2OI2.(év)'. ..(hó). ...(nap)

páůyáző (érj) a|áńrása

telefonszáma (nem kötelező) személyi igazolv ány száma (kotelező)

páůy áző (fele s é g) a|áír ása

telefonszáma (nem kotelező) személyi igazo|v ány száma (kötelező)

, páIyáző jelen

oŕi,.uiiu.tui;;;,;i;,**ltť;ł,'.lä::,;:.ä:äľt:u::'Í::,'";??xťľ'äľ:ľ

Aláírás:
Lakcím:



2. sz. melĺékĺet

Pźůyáző nyilatkozata a

helyreállítására

megpályázott lakás

vonatkozóan

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

szćtma|atti lakás elnyerése esetén a lakás páIyázati kiírás szeľln-

ti rendeltetésszeriĺ hasznáIatraalkalmas állapotahozata|ttvállalom, annak fedezetét biĺosítani tudom.

Tuđomásul veszem, hogy a páIyazati lakás először egy évre szólóan, apá|yázati kiírásban jeIzett lakbér kétsze-

resének megfelelo óvadék megfizetése mellett kerül bérbe ađásra' Tudomásul veszem továbbá, hogy az I év

időtartam a1att a munkálatokat köteles vagyok elvégezni, s amennyiben ezen kötelezettségemnek határidőben

nem teszek eleget, a lakást elhelyezési és térítési igény nélkül, ingóságaimtól kiürítve, a befogadott személyek-

kel együtt el kell hagynom.

Budapest,2OI2.(év).' .(hó). ....(nap)

pálJy áző (fé rj ) a|áír ńsa

személyi igazo|vźny száma (kĺitelező)

páůy áző (feles é g) a|áírása

személyi igazolv tny száma (kotelező)

"ŕi;;;"ffi i;i;i**:?* ,;:"ä:äľł"::'Í;:,,";?xxŤľ'ä.ľ:ľ , pá|yáző je|en

Aláírás:
Lakcím:



3. sz. melléklet

Szállásadói igazolás

szám a|atti lakás tulajdonosa' haszonélvezője,bérloje (a megfe-

|eLő rész a|áhizandő) igazolom, hogy .......'..(pá|yáző) a fenti cím alatti lakásomban

.'(év) ........(hónap)......'.'.(nap) _tól folyamatosan, életvitelszenĺen családtag3, szívességi takás-

haszĺźiőa, a|bérlőz (a megfelelo rész aláhízanđő) jogcímen lakik. egyben vállalom, hogy a páIyázat kiíľója a
*tulajdonomat/bérleményemet képező ingatlanban környezettanulmáný végezzeĺ.

a szá||ásađő a|áírása

személyi igazo|v ź.ľly szźrna (kötelező)

E pá|yázat elbíľálása szempontj ából:
.cśaládtag: az, aki a lakás tulajdonosának, illetve béľlójénekhozzátartozójaként lakjaa lakást

koze]rihozzátartozők: aházastáľs,azegyeneságbeli rokon' az öľökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek,az

.i'ol.u"ľoguao-, o *toha- és a neveltšżulő, valamint testvér; hozzátartoző továbbá:. az é|ettárs, az egyeneságbę|i ľo-

kon házastársa, ajegyes, ahźvasttrs egyeneságbeli ľokona és testvére, valamint a testvér házastársa
aszívességi lakáshasználó: az, aki iem- a lakás tulajdonosának, illetve bértőjénekhozzźńartozójaként, de a tulajdonos illetve a bér|ő

engedé lyéve I |akja a lakást, írásbel i szeľződés nélkül
;iíueiia. ' 

az, akiönkormányzati lakást vagy annak egy részétaz ÖnkoľmányzathozzźĄárulásával, a bérlővel kötött írásbeli

,,"oau' a|apjánhaszná|, illetve aŔi báľmely mášiulajdoniiormában lévő lakás egy részét a tulajdonossal megkötĺitt írásbeli szerző-

dés alapján haszná|

* Meýlelő ľész ąláhúząndó !



4. sz. melléklet

A pálry ínó lakóingatlan tulaj donj ogáről,
vagy haszo n élv ezeti j o gá ľól szőlő nyilatkozata

i;ő;.',..'.':..'.....:'.......:. '.. '.'.:. .. a,,i, ,',,.ą iäíi,i 
,ľ:,!" 

"il,", ^liĺ,i,i,^i iui,",!ÍłJÍłi',n"łÍ,;
(telepüĺés neve), Ilľsz. alatt felvett, természetben .'.. .'......,(te-

tepl)lés neve), ' száma|attta\á|Ilató ... ..'. megnevezésu ingatlan, .../...

ar tny,ű * tul aj đo no s al haszonélv ezój e v a gyok.

Kijelentem tovább' hogy azitt megjelölt ingatlan haszná|atábanakadźiyoztatvavagyok tekintettel ata,hogy:

Budapest,2OI2. (év).. .(hó).. ..(nap)

a pźÄy áző (férj) aIáirźĺsa

személyi igazo|v ány száma (kötelezo)

ĺrĺcypĹńnĺl7i,|,: ifb.iaidi:'i.:|ii;iiiiia |

vagy haszndlatiiogal)

lffisfiäWxffilxffiirffi . ä'ďom, hogy . ... pá|yáző je|en

okiľat fuirta|mtť- fe lo lvas ást köv ető en me g éľtette, é s azt kézj e gy év e| Iátta e|.

Aláírás:
Lakcím:



5. sz. meĺléklet

Apźiyázóval együttktiltöző hozzátartozó lakóingatlan tulajdonjogáról, vagy ha-

szonéIvezeti jogáľól szóló
nyilatkozata

iaai.........'..:................i,,yi,,.n,ąiilii,.ĺ,ľ:-!";i;iłaj,i,a,^luu|,",l
.... (tetepalés neve), .'....'.. hĺ:sz. a|att felvett, természetben .... ,..'..,,(te-

tepülés neve), ., szttmalattta!áIható ..... .... megnevezésuingat|an,...l...

ar tny u * tulaj dono s al haszoné|v ezój e vagyok.

Kijelentem tovább, hogy azitt meg|eltllt ingatlan haszná|atában akadályoztatvavagyok tekintettel arľa, hogy:

a páIy ázőva\ e gyüttköltöző

a|áírźsa

személyi igazo|v źny száma (kötelező)

Aláitás:
Lakcím:

(FIGYELEMI A ny'ilatkozatot, aiiz irat..dĺhlilztźsa melle|t akkor is allź ketl íŕni, ha:a pá|yázÍxa| eryiittkölttiző

hozzátartozónak iincs t.ulajdona, vagy használati joga!)

W
' 'g"'ďö''" 

ńogy '. páIyázó jelen

okirat tartalmátfelolvasást kovetően megértette, és aztkézjegyéve||źtta e|'


