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testĺilete számőra

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

A Budapest Józsefuáľosi onkoľmĺĺnyzat megbízásábőI a Kisfa]u Józsefuaľosi
Yagyoĺgazdálkodási Kft. - a Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének
202/20]2,(ĺ/I.2I') számú döntése alapján - a pá|yazat benyújtásakor legalább 3 éve,
hatźrozat|an vagy hatźrozott ídőre szólóan, a Jőzsefváros onkormźnyzat Polgáľmesteľi
Hivatal k<iĺisztviselői, illetve más dolgozói, a Józsefuaľosi onkoľmźnyzat által fenntaľtott
kĺĺltségvetési szervek közalka|mazottai és más dolgozői, az ĺlnkoľmanyzati feladat- és
hatĺĺsk<jröket jogszabźi.ynál fogva ellátó személyek, a Józsefuiírosi onkoľmźnyzatkizáľólagos
vagy t<lbbségi tulajdonában lévő gazdasági tlíľsaságźnak a dolgozói részére, ĺinkormlĺnyzati
bérlakások bérbeadásáľa ,,KSZ|20|2 típustÍ, nyilt pá|yazatot ítt ki 5 daľab tires bérlakás
terhére.

A Tisztelt Képviselő-testĹilet a374l20I2. (XI.08.) szźlmí hatźrozattĺval, az a|źhbi döntést
hozta:

,,A Képviselő-testťilet úgł dönt, hog,ł 
ĚíĘ ĺ'{H;".äTT

Előterjesztő: Kovács ottó ügyvezető igazgatő

A képviselő-testÍileti tilés időpontj a:2012. decenrbeľ 19. . sz. napiľelrd

Táľgy: Javaslat a ,,KSZ|2012 típusú'' béľlakás pźlyźzat 20|3. I. negyedévében töľténő
úiabb kiírásáĺa

A napi rendet rrylVzárt ülésen kell tríľgyalni, a haüíľozat e|fogađásźůloz egyszeľtÍ/minősített
szav azaÍtobb sé g szfü sége s.

ElorÉszÍľó sZERvEZETl pcysÉc: Kĺsrn,lu Kľľ.
KÉszÍrBrrB: H.ą.ĺouK,ł.r.q.lnĺnoołvpzpri -.-(\
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IcłzolÁs : o*l
JoclroNľnoI,q

BpreRĺeszrÉspffi x,ł LMAS :

Rnĺe.NEonĺł
JEGYZO

VáľosgazdálkodásiésPénzügyiBizottságvéleményezi x

Humánszolgáltatási Bĺzottságvéleményezi tr
Hatáĺ ozati j av aslat a bizottság szźtmfu a:

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénztig.vi Bizottság/ Humánszolgáitatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őterjesztés megtáľgyalását.

2012 ntr 13 1617 gou,



o 20]2' jĺűlius 2' napjára kiírt ,,KSZ/20I2 típusti,' bérlakńs pólyázati eljárást
er e dménytel ennek nyilv ánítj a,

a ,,KSZ/20I2 típusú,' bérlakas pályázat ismételten kerüljôn kiírósra, zárt borítélros
r ends z er b e n, a p ályáz at i fe l hív á s r é s zl e t e s e b b ki do l go z ás av al,

a Képviselő-testiilet felkéri a Kisfalu Krt-t, hog,l a ,,KSv20l2 típusti'' bérlalras
páIyázat ismételt kiírására vonatkozóan tegłe meg javaslatót, legkésőbb a Képviselő-
testület 20]2. december 2. rendes ülésére'''

A Tisztelt Képviselő-testiilet döntésének megfelelően a pźt|yázati felhívást, valamint a
pá|yazatí jelentkezési lapot átdolgoztuk, amely jelen előteľjesztéstink mellékletét képezi.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy apá|ytnők koľábban aPá|yazati anyagot,
annak megvásaľlásával egyiđejűleg vehették át Társaságunk Hazipénztnábarl. Ezze| a
gyakorlattal ellentétben a jövőben a páIyázati anyagot a pźůyazők Tlársaságunk

Lakásgazdálkodási Irodájan vehetik át. A Lakasgazdálkodási Iroda munkataľsai a pźiytľ;ati
anyag átadásáva| egyidejiileg tájékoztatjek a Pá|yazőkat a pályazat feltételeiről, illetve
felhívjak a figyelmiiket a Pá|yazati jelentkezési |aphoz elengedhetetleniil szfüséges
igazolások csatolásĺíľa.

A korábbi páIyázatolłloz képest könnyítés még, hogy:

- amennyiben szfüséges hianypótlási felhívást bocsájtunk ki az igazo|źtsok, illetve
lemaľadt aláíľások pőtlásźraapáiyázatokbirá|atat követő 3 napon beltil, valamint

- a 30 napnáI nem régebben hitelesített okiľatokat, igazolások eredeti példányait, illetve
Kozjegyzői okiratokat a nyertes pźl|yazőtő| kérjtik csak be, valamint a VIII kerĹileti
illetőségtĺ igazolásokat hivatalbó| szerezziJk be, ezze| is megkönnyítve a páLyazati
anyag összeállítását, illetve ezźlta| arryagi|ag is segítĹink apźtIyazőh,nak.

A Budapest Józsefurĺrosi onkormźnyzat vagyonaról, valamint versenyeztetés és a helyi
költségvetési szervek beszeľzési szabá|yairől szóló 37|2003.(III.07.) szźlmű ľendelet 2.$ (3)
bekezdése kimondja: ,,A vag/onnal lrapcsolatos tulajdonosi (gazdĺźlkndási) dtjntéseket a
Képviselő-testüIet vag)/ az ótruházott hatáskarben eljóró kepviselő-testületi bizottsóg (a
tovóbbiakban: tulajdonosi jogglakorló) hozza meg. A hćpviselő-testület bármely ügłben
magóhoz vonhatja a tulajdonosi dÔntés jogát,',

Fentiekľe tekintettel, apźiyázatra meghiľdethető lakások köľéľől, vďamint a szociális béľletre
nem jogosultak részéľe kiíľandő pźĺ|yazatrőI, pä|yazati feltételekĺől és az értékeléskor
ťrgyelembe vehető szempontokľóla Tisĺelt Képviselő-testiilet jogosult dĺjnteni.

A fęntiek ťlgyelembevételével, az a|ábbihatźrozatijavaslatot teľjesztjfü elő.

Hłrlĺnoza'Tl JAvAsLAT

A Képviselő.testtilet úgy dönt, hogy:

| .) 20|3 . jarutr |4. - 20|3. februaľ 1 8. közĺitt lakáspá|yazatot ír ki felújítĺísi kötelezettség
vá|Ia|ásźxaI, I év hatźrozott időľe szőIő bérleti jogviszonnyal, előbérleti jog
biztosításával az e|óterjesztés mellékletét képező PáIyazati Felhívásban és a pá|yazati

I.

3.



Jelentkezési Lapban meghatźrozott tartalommal a Józsefuiáľos onkoľmanyzat
Polgáľmesteri Hivatal köztisztviselői, illetve más dolgozói, a Józsefuaľosi
onkormányzat źita| fenntaľtott költségvetési szervek kóza|kahmazottaí és más
dolgozói, az ĺjnkormźnyzati feladat- és hatáskĺiľoket jogszabźiynáI fogva e|Iátó
személyek, a Jőzsefrĺźrosi onkormanyzat|<lzźróIagos vagy többségi tulajdonában lévő
gazđasági társaságanak adolgozőitészéte, akik a páIyázatkiírásakor legalább 3 éve az
adott szeľv alka|mazásában állnak. az alábbiakban felsorolt és mesnevezett 5 daľab
bérlakásľa.

1.) Budapest, VIII. Kőris u.IDla.U4. 1 szoba
2.) Budapest, VIII. Práter u. 55. IJI.25, 2 szoba
3.) Budapest, VIII. József körut 48.II|I2. 3 szoba+ hall
4.) Budapest, V[I. József u. 4I.v8. 1,5 szoba
5.) Budapest, V[I. Magdolna u.12.IIl38. I szoba

34'80 m2 komfoľtos
69,14 Í1ł komfoľtos
95,83 m2 komfortos
53,20 Íł felkomfoľtos
36,00 fił komfoľtos

2.) hozzájarul, hogy a pźtLyźĺzatra kiíľt lakásokľa kötött bérleti szerződésekľe egységesen,
10 éves elidegenítési tilalom keriiljĺln feljegyzésre.

3.) hozzájarul, hogy a pá|yźnati Jelentkezési Lap ellenéľtékeként befizetett 500,- Ft +Áfa
a Kisfalu Kft. bevételétképezze.

Felelős: Polgármesteľ, Kisfalu Kft ügyvezetł\ ígazgatőja
Hatáľĺdő: 1.) pont esetében 2013. január 14.

Budapest, 2012. december 12.

V
Kovács ottó

ügyvezető igazgatő

Törvényességi ellenőľzés:

Rĺmán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

L. vf,kr-á,*?
Dľ. Mészár Erika ,/aljegyzó ..;. . ....' 1 l., ,/

Melléklet:
]. sz' melléklet : Pólyázati felhívós
2' sz. melléklet: pályázati jelentkezési lap



I' sz. melléklet

pĺĺyĺzĺTl FELHÍVÁS

A Budapest Jőzsefváľosi onkormányzat megbízásából a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdá|kodási Kft. . a

Budapeit Józsefvárosi onkormányiat Képvlselő-testületének ... számú határozata !!ľián^_'a 
pź'Jyź,uat

benyĺ;tásakoľ legalább 3 éve, határozatían vagy határozott időre szĺíIóan, a Jőzsefválros Onkormányzat

Polgármesteľi Hivatal kiiztisztviselői, illetve más dolgozĺíi, z Józsefvárosi Önkormányzat á.tta|

fenňtartott költségvetési szeľvek kiizalka|mazottai és más dolgozói, az iinkoľmányzati feladat. és

hatásktiľiiket jogsĺahá|ynál fogva e||átćl személyek, a Józsefváľosi tnkormányzat kináróiagos vagy

többségi tuu;aońánan lévő gazdasági társaságának a dolgozői részére, a mellékęIt tźhlázatban felsorolt

onkorrriány,uiibé,Iukasok béľbeađására,,K1Z2OI3 típusú'' nvílt pálvázatot ír ki.

A pálvázaton az a személy vehet ľészt:

1. aki apáIyźlzatabenyiĄtásakoľ legalább 3 éve, hatátozat\anvagy hatarozottidőre szólóan:

a) alőzsefvárosi onkoľmźnyzatPolgármestęľi Hivatal kłiztĺsztviselőie, illetve más doleozóia, va8Y

b) a Jőzsefvźrosi onkoľm źnyzatáltal fenntartott koltségvetési szervek kłizalkalmazottia, illetve prylq

&!gozóE, vagy

c) az onkormányzatiťęIadat- és hatásköröket jogszabályná|fogva ę||átő személyek, vagy

d) a Jőzsefvátosi onkoľm źnyzatkizárő|agos vagy többségi tulajdonában|évő gazďasági társaságźtnak

adolgozőja.

Valamint:

aki saját maga, illetve a vele együttköltöző hozzátartozója lakóingať|an tulajdonjogźxa| vagy

haszonélve zeti jogával nem rendelkezik, vagy amennyiben lakóingatlan tulajdonjogáva|, vagy

haszonélve zetí jogaval rendelkezik. de annak hasznáIattban önhibájan kívül akadá|yoztatvavan,

aki vállalja, hogy a palva,"t 
"l"voe^e 

esetén, bármilyen jogcímen fennálló lakásbéľleti jogviszonyát a

meskötendő béľleti szeruődés a|áirásáig megsziinteti, s ennek teljesítését a béľleti szerződés

T: 
g\:.'é 

: :,.'on,,':*" ::;'4. ;kt]iŕ;iő':;;;|łd,"ď, ''í,,",'egi 
lakáshasznáIőa,bármely önkormányzatnáI önkoľmanyzati tulajdonú

lakás j o gcím nélküli lakáshaszn á|őja"
rtozá

2.

a

5.

6.

ľrnakinek a lakó

nem taľtozik.
8'-,upaly-utihirdetménybenkülonjelö1tésfe1soľo1tmunkálatoke|végzésétvti|a|ja'

Nem vehet részt a pálvázaton:

- aki a pá|y ázat benyúj tásár a megáIlapított hataľid otőI számított:

a) 5 éven beltil térítés ellenében szűntette meg az oĺlkormáĺyzati lakásra sző|ő bérleti

jogviszonyát, vagy azt magánforgalomban kevesebb szobaszźtmu' vagy alacsonyabb

ko mfoľtfo k o zat,ű lakásr a c s eré lte,

b) 5 éven belül önkormányzati lakáson fennálló bérleti jogviszonyával visszaélt és ezt jogeľős

bíró sági itéIet megá||apitotta,
c) 10 éveň belül az ĺinkormányzattőIvásárolt lakását eladta.

Megpályázható lakások száma:



Megpályázható lakások száma:
- egy páIyaző (ideértve a pályázóval együttkökazű lý Ieefeliebb összesen 2 lakás béľbevételére' a

s o ľľen d m e g i elölé s év el nyúj that b e p á|y ázatot

A pálvázĺi pátvázata ÉRVÉNYTELEN:

1 . ha a páIyáző az l, pontban meghatźlrozott feltételeknek nem felel meg,

2. ha a pźůyäzó valótlan adatot k<izöl,

3 ' ha a ptiyázó legkésőbb a hiánypótlási felhívásban meghatározott hataľidőig nem csatolja a j elentkezési

lap mellé a szükséges ĺgazolásokat, melyek a következők:

a) házassági anyakönyvi kivonat másolata (a VIII' kerületben anyakonyvezett igazoĺóst a pályázat
kiírója kéri meg),

b) élettáľsi kapcsolatra vonatkozó ĺyilatkozat,
c) hźuastársi, illetve élettĺíľsi jogviszony megszűnésére vonatkoző nyíIatkozat,
d) NAv ígazolás másolata,
ą lakhely szeľint illetékes iinkormányzattő| helyi adĺótartozásrő| szóilő igazolás másolata (a VIII.

kerületi adóigazolóst a kiíró hivatalból megkéri),

J) önkormanyzatibér\eményre vonatkozó bérleti-, vagy haszná|ati ďíj és ahozzá kapcsolódó külön
szo\gáItatási díj megfizętésérő| szőLő igazoIás (a VIII. kerületi bérleményre vonatkozó igazolást a
kiíró hivatalból megkéri)

g) munkáltató i igazoläs, mely a fo glalkoztatás időtatamáĺa vonatkozik,
h) a pá|yáző és a vele együttlakó/együttkoltöző személyek közötti rokoni kapcsolat igazo|ására szo|gá.|ő

okiľatokat (születési anyakonyvi kivonat másolata) másolatban (a VIII. kerületi születési
anyakÓnyvi kivonatokat a kiíró hivataĺból megkéri),

Đ a pźůyćtző, illetve a vele együttköltĺizó hozzźiartozó bekĺiltözhető lakóingatlan tulajdonjogáľól,
vagyhaszoné|vezeti jogźlrőIszőIőnyi|atkozat,

j) a jelenleg haszná|tlakásra vonatkoző szeľzódés másolata, illetve száI|ásadőiígazo|ás,
k)amegpá|yázott|akásfelújításaľateÍtnyí|atkozat,
1) a pá|y tnati feltételek megismeréséről szóló nyllatkozat,

4' ha apá|yázó a jetentkezési lapot;vt{Y a nyilatkozatokat nem írja alá, illetve sztĺkség esetén (siket,

vak, írós tudatlan, stb') azáradékot a tanuk nemirjt./ľ.a|á.

5. ha az egytittk<lltözők szétma a hatályos rendeletben meghatározottak szeľint a lakásigény mértékét,

illetve a lakás befogadóképességét meghaladná

6. ha a pá|yázatot a pá|yźnati felhívásban meghatźrozott, illetve szabá|yszeraen meghosszabbított

páIyázatihatáriđő lejárta utan nyújtotta be.

7 , ha a pá|yázatot olyan pá|yáző nýjtotta be, aki az önkormtnyzattal, (helyi adó, bérleti díj stb.), illetve

az álĺamháztartással szembenfennálló, koľábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette.

8. ha apá|yźuőlpá|yázőval egyiitt költözők külĺjn-külcjn nyújtjak be páIyźnatukat.

A pá.1rv ánő p áilv ázata er edménv te|enz

. ha a páiyánő 5 pontnál kevesebbet éľ el



A pályázat kiíľásának időpontia: 2013. januáľ 14. (hétfő)

A lakások megtekĺntése: az érdeklődők részéte a lakások megtekintését a mellékelt
tá'ň.ILázatban meghatáľozott időpontokban biztosítjuk

Benyrĺitásának határĺdeie: 2013. februáľ ls. (hétfő) 1330 órától !730 őráig

Benvúitásának helye: Kisfalu Kft. Lakásgazdálkodási Irodájan
(Budapest VIII., ir u. 8., Tel; 314-10-98, 313-54-28)

A pálvázat zárt boľítékban benvrĺithatĺó: személyesen, hétfon: 13.30-től 18.00 őrźńg;
szerdttn:08.00-tő1 12.00 őráig és 13.00-tól 16.30 őráíg;
pénteken: 08.00-tő1 11.30 óráig

A ielentkezési lap és dokumentáció áľa: 500,- Ft+Áfaldb

A pá|yánati anyag (pályázati feltételeket tartaĺmazó tójékoztató, jelentkezési lap és mellékletei) a Kisfalu
Kft. Házipénztárálban (Budapest VIII., ir u. 8., Hózipénztáľ nythłataľtási rendje: hétfőn: ]3.30-tőt 17.00
óráig; szerdán., 08'00-től ]2.00 óróig és ]3.00-tól ]5.30 óľáig; pénteken: 08.00-től 11.30 óráig) vásáľolhatĺí
meg, és Kisfalu Kft. Lakásgazdálkodási lľodáján (Budapest VIII', or u' 8., az üglfelfogadás rendje:
hétJőn'. 13,30-től I8'00 óráig; szerdán: 0B'00-tőI 12.00 óľáig és 13.00-tól 16.30 óráig; pénteken: 08.00-tőI
] ].30 óľáig) vehető át.

A pályázat bontásának ĺdeie: 2013. február 19. (kedd) 1400 ólra

A pálvázat bontásának helve: Kisfalu Kft. Lakásgazdá|kodási Iroda ügyfélváľója
(Budapest VIII., Or u. 8.)
(FIGYELEM! _ A pályázó a bontásnál jelen lehet!)

FIGYF,LEM.! Szluksée esetén a|ł,Jírőhiź.nypótllńsiÍe|hívást (ieazolús, illetve lemaradt aldírúsok pótldsal a
pályázatok éľtékelését kiivető 3 napon belül bocsát ki. az azonban nem teľiedhet ki az aiánlat
módosításáľa!

A pályázatok értékelésének szempontiai. ĺlletve az elbíľálásnál alkalmazott pontrendszer:

I. A' páiyánaton elnyert lakásba kłĺltiizőkhiiz:

Az ingat|anba kő|tözó pá|v áflő z

házassági, élettaľsi kapcsolatban élők
18 éven aluli gyermekét egyedül nevelő egyedülálló
egyedülálló

apźiytzó több mint 5 éve, a VIII. keri'iletben életvitelszeriien lakik és bejelentett

lakóhellyel ľendelkezik

a pä|yźnő legalább 6 hőnapja, a VIII. keľületben életvitelszerrĺen lakik és bejelentett

lakóhellyel rendelkezik

Az ingatlanba a páIyázóval egyĺitt ktiltöző személyek:
18 éven aluli sveľmek

3 pont
2 pont
I pont

2 pont

1 pont

1 pont/fő



II. A páł|yáző szolgálati e|őé|etéhezz

pontozandó sżempont .a'dható p'ont

Mióta köztiszrviselője vagy más munkavállalója a Józsefuárosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatalának, mióta koza|ka|mazottja vagy más munkavállalója a
Józsefuáľosi Önkormányzat źita| fenntartott költségvetési szervnek, mióta lát e| jogszabá|y
erejénél fogva önkormányzati hatásk<jrbe tartoző feladatot, illeťve mióta dolgozőja a
Józsefuárosi onkoľmányzat kizźrólagos vagy többségi tulajdonttban lévĺj gazdaséęi
társaságnak?

legalább

1-3éve
3-5éve
5-8éve
8 vasv ennél több éve

I pont
2 pont
4 pont
5 pont

A pályázat eredményének megállapítása:

Apá|yázatokat a Kisfalu Kft. értékeli, és ennek aIapjan a Képviselő-testiilet váIasztja ki a nyertes pá|yázatot.

A pálvázat eredményhirdetésének időpontia:

Apa|yázat eredményét legkésőbb 2013. április 18. (csütörtök) ki kell hirdetni, akként, hogy azt a Kisfalu Kft.
és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájźn, va|amint az onkormányzat iĺýetnetes honlapjan legalább 10

munkanapľa ki kell fuggeszteni.

A pálvázat nyertese: a legtiibb pontot e|érő pá,|yáző

A Képviselő-testĹilet a pá|yázat nyeľtese mellett meghatáÍozza azt a sorľendben következő pá|yázőt is, akivel
bérleti szerzodést lehet kötni a nyertes visszalépése' vagy kiesése esetén. A Képviselő-testiilet dönthet úgy is,
hogy az azonos pontszámmal ľendelkezők közül a nyeľtest és a második helyľe sorolt páIyazőt soľsolás útján

vá|asztja ki. Amennyiben a bérlőként kiválasztott személy _ ideértve a sorrendben kÓvetkező pályózót is - a
béľbeadóval valótlan adatot közölt, akkoľ a bérleti szerzódés megkötésére vonatkozó jogosultságát elvesziti.

A Képviselő-testület fenntartja a jogźú aĺra, hogy
a nyeľtes páIyáző visszalépése esetén, a soron következő pá|yázőva| kössön bérleti szerződést,

az azonos feltételekkel ľendelkezők közül a nyertes és a második helyľe sorolt pźllyázőt sorsolás údán

kell kiválasztaní,
a p á|y ázati elj ár ást eredménýel ennek nyi lváníts a,

a pźt|y azati felhívást vi sszavonj a.

A pálvázaton elnveľt lakások béľbeadása: l év hatarozott ídőre szóló bérleti szeruođéssel, a pá|yźnati

kiírásban je|zett lakbér kétszeresének megfelelő óvadékťrzetési kĺjtelezettséggel, előbéľleti jog biztosításával.

A nyertes pá|yáző köteles a Kisfalu Kft. onkormányzati Házkezelo Irođájáva| külön megállapodásban

rogzített felújítási munkálatokat legkésőbb a bérleti szerzőđéslejártanaknapjáíg e|végezni. A hatráĺidő |ejártát

kĺjvetően - a kijelah bértő kéreĺm,ćre - a béľleti szeruőđés meghosszabbítható legfeljebb 5 évre szó|őan,

előbéľleti jog biztosításáva|, ha a bérleti szerzóđésben foglalt összes kötelezettségének határidón belül eleget

tęsz,



FIGYELEM! A pályázaton elnvert lakások 10 évig nem vásárolhatóak mee.

A nyertes pályázĺó a béľletĺ szerződés megkiitéséĺg kiiteles béľbeadónak az alább felsoľolt iratok eľedeti
példánvát bemutatnĺ:

a) személyi igazolvány és lakcím kártyát,
b) *a pá|yźnő és a vele együttlakó/együttkoltöző személyek közotti ľokoni kapcsolat igazo|ására szolgáló

okiratokat (EREDETI születĺźsi anyakonyvi kivonat, 30 napnól nem régebbi házassági anyakonyvi
ki'von'at, kĺizokirattal i,gazolt é.ĺ,ettá,rsi kapcsolat esetén EREDETI kĺ;zjegyzői okirat,),

c) htlzastźlrsi bontóperben hozott jogerős íté|et, illetve azé|ettźrsijogviszony megszűntetéséről sző|ő,
közjegyzó előtt tett nyilatkozat EREDETI péIdáĺya'

d) *ĺjnkormányzatibérleményľe vonatkozó bérleti-, vagy haszná|ati đíj és ahozzá kapcsolódó külĺjn
szo|gá|tatásidíjmegfi zetésérőlsző|őigazo|ást,

e) NAV igazoIás EREDETI pé|dányát,

Đ *lakhely szerint illetékes önkormányzattő| helyi adotartozásrő| szőIő igazo|źn EREDETI
péIdányát,

g) bíľósági ítéletet (házasságfelbontásáľól, a gyermek elheĺyezésről, a lakáshasználatáróĺ),i||etve az
élettaľsi vagyonközo ssé g megszűntetéséľőI szó ló közj e gy zői okiľatot,

h) a ptiytzőval együtt költĺjző tartós beteg (gyeľmek, vagy felnőtt) betegségét igazolrő szakorvosi
igazoIźst, vagy o R S ZI hatfu o zatot.

elveśżti ötéséŕé.:éś
kötimes!

Budapest,

Kovács ottó sk.
igyvezeto igazgatő

vetkeza
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Magdolna utca 12.
II. 38.

(IIľsz.: 35292/A/0)

Szo
ba
sz.

Szoba
alapterü

-lete
(mt)

2
Práteru.55' ilI. ęm.25.

(Hľsz.: 36225//N29)

BefogadÓ
képesség

(fó)

I

MeepálvázhatÓ lakások adatai

J

25,00

Kóris utca lO/a.
r.4.

(Ilrsz.: 35892ĺN0)

Komfoľt-
fokozat

4

2

JÓzsefkt. 48.
II. T2.

(Hľsz.: 35229lN0)

4

Lakás
alapte-
rülete
(.t)

39,23

komfortos

5

Jőzsefutca 4l.
I. 8.

(Hrsz.: 35178/N19)

A lakás
béľleti dÍja

(nettő')

ĺ

6

a
J

+

hall

19,60

36,00

28,90
14,39
74,36
:57,65

komfortos

a
J

7.474,-Ft

Fel jÍtási fe|adatok

1,5
+

hall

69,14

vakolat j avítás, festés, ny í|ászźtr ók
javítása, festése, pÓtlása, parketta

j avítás, csiszolás, lakkozás,
burkolatok cseréj e, berendezési
taľgyak cseľéje, galéria javítás,

lakkozás, k zmrĺvezetékek
feliilvizseálata

komfoľtos

17,60
ll

:28,6

10

22.966,-Ft

komfoľtos

34,80

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

lakkozása; nyílászárÓk j avítása,
passzítása, mazolása; ajtÓk

passzítása, mźno|ása; bęręndezési
tár gy ak cseréj e, kaĺbantartása ; jár ő|ap

cseréj e,, kozrnĺĺvezetékek
feliilvizssálata

5

Becsült
helyreállĺtási

kiiltség
sszesen
(nettÓ)

7.224,-Ft

fél.
komfoŕos

95,83

i,

osszes fal festése, belso ajtÓk cseľéje,
ablakok mázolása, paľkeťta cseréje'

villanyÓra felszerelése

31.831,- Fr

2.660.000,- Ft

Megtekintéĺ
idópontja

53,20

festés, zárj avítás, burkolat j avítás,
padlÓ j avítás, csiszolás-lakkozás,

berendezési tźr gy ak jav ítása' kémény
feltilvizsgálat, k zmtivezetékek

feliilvizssá1ata

20l3. 0l. 2f. és20l.
29. (kedd), valamint

0|.24. és 20l3.01
(csĺit rt k) 9:00-9

I1.491,- Fr

1.485.000,- Ft

festés, nyílás zárők javitása, mázo|ása,
parketta csiszolás-lakkozás,

kóburkolat-csęre' csempe pÓtlás,
haj őpadlÓ fel j ítás, bęrendezési

tźr gy ak cseréj e, k zmrivezetékek
felĺiIvizseálata

2013. 0l. 22, és20|
29. (kedd), valamint

0|.24. és 20l3. 01
(cstit rtok) 9:30-9

965.000.- Fr
2013. 0l. 22. és201
29. (kedd), valamint

0I,24. és 20l3. 0l
(cstit rtÖk) 10:00-l

1.650.000.- Fr
20l3. 0l. 22' és20|
29. (kedd), valamint

01.24. és 2013. 01
(csiitÖrt k) l0:30-l

3.000.000.- Ft

20l3. 0l. 22. és20l
29. (kedd), valamint

0|.24. és 2013.01
(cstittirt k) Il:00-l
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2. sz. melléklet

Kisfalu Józsefi'árosi Vagyongazdálkodó Kft. KsZĺ2013
LakásgazdáIkodási Iroda

1082 Budapest, or utca 8. Áľ: 500,- Ft + Áfa
P áůy ázati j elentkezési lap

(bérlakás pá|yázat a Józsefváľos onkormányzat Po|gármesteri Hivatal köztisztviselői, illetve más dolgozói, a Józsefoárosi
Önkormányzat ćita| fenntartott költségvetési szęrvek kozalkalmazottai és más dolgozói, az önkormányzati fe|adat- és hatáskörc'ket
jogszabálynál fogva ellátó személyek, a Józsefvárosi onkormányzat kizáró|agos vagy többségi tulajdonában |évó gazdasägi
társaságźnak a dolgozói részére, határozoĺIidőre szólóan' elobéľleti jogga|)

A meepá|yázott |akás címe:
BudapestVIII...... .......'.utca... ..,.....hźlzszttm .........ęme|et......'...ajtó

|. Apá|yázó szemé|yi adatai:

Nęve:
(asszonyoknál születési név is)
SzüIetési adatai: hely.. hÁ nąn

Családi állapota: hajadon, nótlen U házas |l elvált |--]
kozjegyzóiokirattal igazolt élettrárs I
anyak<inyvi nyilvĺíntartásba bejegy zeÍÍ élettárs

ĺA mesfelelo vźl|asztx-sze| kell ielezni!)

ozvegy tr

nt_l

Allandó jelleggel bejelentett lakásának pontos címe:
(lakóhely) !!!! ,".",- teIenii|és

házszá melef if{5

Bejelentkezésének időpontja: ..hó.. ...nap

Ideiglenes j elleggel bej e|entett lakásanak pontos címe:
(tartózkodási hely)

!!!!,,"",* teIeniilés
hÁzązń emelef i tíi

Bejelentkezésének időpontj a: ...hó.'. ...nap

A pá|yźlzó által ténylegesen lakott lakás címe:

Qelenleg lakott lakás)
!!!! ir.szám'.. .''......'.te|epülés

emelet aiÍő

Itt tartózkodásának kezdo időpontja:
..ev.. ' 'hó... .nap

2' A' pá|yázô fogla|koztatásra vonatkozó nyi|atkozata:
(A megfelelő választ x-sze| ke|lje|cilni!)

l.) 3 éve határozat|anvagyhatátozott idoľe szólóan:

a) a Józsefvárosi onkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztvise|őie, illetve más do|eozóia

b) a Józsefvárosi onkormányzat által fenntaľtott költségvetési szęrvek köza|ka|mazottia, illetve
doIgozóia

az onkormźnyzaÍi fe|adaÍ- és hatásköröket jogszabálynál fogva ellátó személy

a Józsefvaľosi onkormányzat kizárólagos tulajdonában |évi| gazdasági taĺsaságanak a dolgozója

a Józsefvárosi onkormányzat többségi tulajdonában |évo gazdasági társaságiínak a dolgozója

c)

d)

e)

más l r-
-IL_JT

T
T

Igen

T

Nem

T
n
!
n
!

3. Ä pá|yázó pźilyázati részvéte||e| kapcso|atos nyi|atkozata:
(A megfelelő yźl|aszĹx-szę| kell jelölni!)



I

a)

b)

c)

d)

e)

saját magam, illetve a velem egyiittko|tóző hozzátartozóm beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogáva| vagy
haszonélvezeti jogával rendelkezünk,

saját magam, illetve a velem együttkö|tözóhozzátutozóm lakóingatlan tulajdonjogtxa|vagy haszonélvezeti
jogával rendelkezünk, de annak használatában akadá|y oztatv a vagyunk,

ahatározottidejri, elobérletijog nélküli önkormányzati lakás bérlője| vagyok
- a lakásra fennálló bérleti jogviszonyomat a megkötendő bér|ęti szenódés aláirásáig igazo|tan

megszüntetem

hatźrozott idejĺi, előbérleti jog nélküli önkormányzati tulajdonú lakásban nem házastársi illętve élettársi
viszonyban bérlőtársként' (kivéve akik már elvóltąk, vagy élettársi viszonyukat közjegyzői okiratba foglah,a
m e gszíĺnte tté k) lakó vagyok
. a lakásra fennálló bérleti jogviszonyomat a megkötendo bérleti szerződés aláírásáig igazoltan
megsztintetem

helyi adótartozásom, önkormányzati béľleményem után bérleti vagy használati díj, illetve kĺilönszolgáltatási
díj tartozásom Van

köztartozasom van (adó-, vám-, társadalombiztosítósi járulék és egyéb, az államhóztartás más

ąlrendszereivel szemben fennálló fize tési köte lezettsége)

20 éven belül térítés ellenébęn szĺĺntettem meg önkoľmányzati|akásraszóló bérletijogviszonyomat

20 éven belül jogellenesen önkoľmányzati bérlakásomat nemruháztam źú

20 éven belül az önkormányzattól vásarol ingatlanomat értékesítettem

A pá|yázati hirdetményben felsorolt munkálatok elvégzését saját költségemen, térítési igény nélkül
vállalom.

Igen

!
!
!
!
n
!
n
n
n
!

Nem

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

o\

h)

i)

i)

4. Äpźllyázó á|tal jelenleg |akott |akáshoz kapcsolódó adatok:

A pá|yázó lakáshasználati jogcíme:

(A lakás haszná|atilra feljogosító szeľzcĺdés másolatát
mellékelni kell!)

albéľlő,'
családtag3, szívességi lakáshasználóa,
önkormányzati lakášban jogcím nélkül visszamaradt Iakáshasználó5,

magántulajdonú lakásban bértő',
önkormányzati lakásban bér|őtars''
egyéb

(A megfelelo választ a|á kell húzni!)

Aptl|yćĺzó által lakott lakás (szállás) tulajdoni formája: önkormiínyzatitulajdonú magänszemé|ytulajdona egyébtulajdoni
béľlakás forma

r!!
(A megfelelő választ x-sze| kell jelezni!)

5. A pá|yázó nyi|atkozata a vele egyĺittktilttiző személyekről:
(A megfelető vá|asztx-sze|, illewe a fö esetén számmal kel|jelolni!)



A megpá|yázott lakásba velem egytitt , az a|tlbbj személyek költöznek:

a)18 éven aluli gyermek:

ha igen, hány fő:

b) tartósan beteg, illetve fogyatékkal élő személy (g,lermek, illenefelnőtt):

ha igen' osszesen hány fo:

c) további apá|yázőva| cgyüttköltöző fclnőtt személyek (kivóvc házastárs/élettárs:

ha igen, hányfő:

Nem

!
Igen

tr

!

n

n
!to

!ro

!to



6. Apá|yźnaton elnyert |akásba a pá|yźnóva| egyiittkti|ttizó további személyek:

A pźiy źzőv al egyĺ.itt kÖlt zik:
(név, sziiletési hely, szi.iletési év, hÓ, nap)

l)név:

sz.hely:

év:

2)név:

sz.hely:

év:

hÓ

3)név:

sz.hely:

év:

A p á|y ttzóv a| milyen j o gcímen lakik
egyiltt?

(házastáĺ sa, gyermeke' szĺilój e, unokáj a,

nagysztilóje, kÖzokiĺattal ígazoLt élettársa)
A fentiek k zĺil a megfeleló jogcímęt bę

kęll írni!
A rokoni kapcsolatot és a bejelentkezést
isazol'ő iratok másolatát mellékelni kell!

hÓ:

4)név:

sz.hely:

év:

hÓ:

nap

5)név:

sz.hely:

év:

jogcím:

hÓ:

nap:

6)név:

sz.hely:

év:

Jogclm:

hÓ:

nap:

7)név:

sz.hely:

év:

jogcím:

Az egyĺittkoltozó6 jelenlegi lakÓhelye:

hÓ:

nap:

A pá|yázóva| egyi.ittk lt zó tartÓsan beteg személyek száma:
A szakorvosi igazolást mellékelni kell!)

jogcím:

Bej elentett lakÓhelye:

hÓ:

nap:

jogcím:

Bej elentett lakÓhelye:

nap:

jogcĺm:

Bej elentett lakÓhelye:

Az egyiittkÖttĺizo6 j elenlegi
IakÓhelyének bej elentkezésének kelte :

nap:

Jogcrm:

Bej elentett lakÓhelye :

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentett lakÓhelye:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bejelentett lakÓhelye:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bejelentett IakÓhelye:

B ej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

t_] fÓ



E pá.Jy ázat elbíľálása szempontj ából :

lbérlő. béľlőtárs: az, aki a lakás egészét a tulajdonossal megkötött írásbeli szerződés alapjánhasznáIja
2albérlő: az, aki onkormányzati |akást, vagy annak egy részét az onkormźnyzathozzĄáru|ćtsával, a béľlővel
kötött írásbeli szerződés alapjźnhaszná|, illetve aki báľmely más tulajdoni formában lévő lakás egy részét a
tul aj dono s s al me gkötött írásb el i szeruo ďés alapj an haszĺá|
3 családtag: az, aki a lakás tulajdonosának, illetve béľlőjének hozzátartozőjaként lakja a lakást
aszívességi lakáshasználó: az, aki nem a lakás tulajdonosának, illetve a béľlőjének ahozzátartozőjaként, de a
tulajdonos, illetve a bérlő engedélyével lakja alakäst, íľásbeli szerzőđés nélktil
sjoqcím nélküli lakáshasználó: az, aki a lakását a béľbeadó hozzajźnu|ása vagy a vele való megállapodás
nétkül haszná|ja (Jelen pźiyázatnál csak az a jogcím nélkiili lakáshaszná|ő, aki nem saját magćnak felróható
okból lett jogcím nélküli lakáshasználó')

6eeyĹittkoltozők: je|en pá|yźzat e\bírá|ásźná| a lakásigény mérték szempontjából egyiittköltozőnek a pá|yázőt

és a vele együtt költozni kívanó élettárson ttů azon személyeket lehet Íigyelembe venni, akik a bérbeadó

hozzájáru|ása nélkül fogadhatók be a lakásba) ezen személyek: a páIyáző házastáĺsa, szülője (örökbefogadó,

mostoha- és nevelőszülője), gyeľmeke (orökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek), apáIyázőval jogszerűen

egyiittlakó gyermekének gyermeke

7befoqadóképesség: az ,,egyittköItozok,, és a további költözők együttes száma szeľint, személyenként

ffiobaiđeértendőahaII,azalkovésahálófiilkeis)aĺaptertiletkellhogyjusson

bekoltĺjző személyek: az ,,egyittkoltozők,,. és a további költt'zők együttes száma (az összes lakásba ktiltöző)

A páIyázati kiírásban szeľeplő lakások esetében. ielen pályázatnál alkalmazott lakásieénv mérték:

Figyelemb e v ett személyek
szńmaz

Lakás igény mértékének alsó
határa

Lakás igény méľtékének felső
határa

2 főis. 1 szoba 1,5 szoba

3fo I szoba 2 szoba

4fő I,5 szoba 2,5 szoba

5fő f szoba 3 szoba

6fo f szoba 3,5 szoba

7fő 2,5 szoba 4 szoba

8fő 3 szoba 4,5 szoba

8 fő felett Személyenként fél szobáv aI

nagyobb, mint 8 fo esetén
S zemélyenként fél szobáv a|

nagyobb, mint 8 fó esetén



]. sz. melléklet
Apá|yźnő nyilatkozata

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pźĺIyázati feltételeket megismeľtem, ań. megértefiem, jelen
jelentkezési lapot érte|meńem, s ennek tudatában töltöttem ki, a közölt adatok megfelelnek a valóságnak.

Tudomásul veszem' hogy ha valótlan adatokat köZlök, illetve ha a pźiyázati feltételeknek nem felelek meg,

vagy ha a szükséges igazolásokat nem csatolom a je|entkezési lap benyijtásakor egyidejűIeg, az összes
páIy azati j elentkezésem érvénýelen.

Äz a|źbbi lakásokĺa nyújtottam be pá|yázatot:

- Budapest' VIII. '....utca ,.'.hźnszám ..emelet ..'...ajtó

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

Figyelem!

!
!

Kéľjük, hogy a pä|yźnő,a címek mĺĺgöfii! -be (I,2)sorszámma1jelölje meg, hogy melyik lakást szeretné

első, illetve másodsorban elnyerni.

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

páůyáző a|áírása

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

ügyleti tanú jelen okirat aláírásáva| igazolom, hogy , pźiyaző

ielen okirat 1p1rta|mát felolvasást követően megértette, és aztkézjegyéve| Iátta eI.

Aláíľás:
Lakcím:



2' sz. meĺIéklet

P álJy áző nyilatkoz ata a m egpályá zott |akás

h elvľeáll ításár a von atkozó an

"O*r.
..,szám alatti lakás elnyerése esetén a lakás pá|yázati kiírás

szerinti rendeltetésszeruhasznáIatraalkalmas á||apotrahozatalát vállalom, annak feđezetétbiztosítani tudom.

Tudomásul veszem' hogy a páIyázatí lakás először egy évre szólóan, a páIyázati kiírásban je|zett lakbér

kétszeresének megfelelő óvadék megfizetése mellett kerĹil béľbeadásra. Tuđomásul veszem továbbá, hogy az

1 év időtartam a|att a munkálatokat koteles vagyok elvégezni, s amennyiben ezen kĺjtelezettségemnek

határidőben nem teszek eleget, a lakást elhelyezési és térítési igény nélkiil, ingóságaimtól kiiiľítve, a

befogadott személyekkel egyĹitt el kell hagynom.

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

apá|yáző a|źirása

személyi igazolv ány száma (kotelező)

iigyteti tanú jelen okiľat aláirźnával igazo|om, hogy . páIyaző
Iátta e|.j elen okirat tarta\mát fel o lvasást követő en me gértette, és azt kézj egy év eI

A|áírás:
Lakcím:



3. sz. melĺéklet

SzáIlásadói igazolás

(név). ... '.(sziiletési
adat). .......(anyjaneve) a.....

,.'.szám alatti lakás tulajdonosa, haszonélvezoje, bérlője (a
megfelelő résza|tthuzandó) igazolom'hogy. ........(pályáző)afenticímalattilakásomban

'.(év) .''.'...(hónap)..''......(nap) _tól folyamatosan, életvitelszertien családtag3, szívességi

lakáshaszná|őa, a|bér|oz (a meýlelő ľész aláhúzandó) jogcímen takik' egyben vállalom, hogy a pá|yázat

kiíľója a *tulajdonomat/bérleményemet képező ingatlanban kĺiľnyezettanulmáný végezzen.

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

aszźilásadő a|áírása

személyi igazo|v ány száma (kötelező)

E pá|yázat elbírálása szempontj ából:
3családtag: az,akialakástulajdonosának,illetvebérlőjénekhozzátartozójakéntlakjaalakást

koze|ihozzátartozők: aházastárs, az egyenestrybeli rokon, az örokbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az

örökbefogadó-, a mostoha. és a neveltszülő, va|amint testvér; hozzátartoző továbbá: az é|ettárs, az egyeneságbeli

ľokonházastársa,ajegyes, aházastársegyeneságbelirokonaéstestvéľe,valamintatestvéľházastársa
aszívességi lakáshasználó: az, aki nem a lakás tulajdonosának, illetve bérlőjének hozzátartozőjaként, de a tulajdonos illetve a béľlő

engedélyével |akja a lakást, írásbel i szeľződés nélkül
,uřbe,rc|. az, aki önkoľmányzati |akást vagy annak egy részétaz onkormányzathozzájárulásával, a béľlővel kötött írásbe|i

',",,ue' 
a|apjánhaszná|, illetve aki báľmely más tulajdoni formában lévő lakás egy részét a tulajdonossal megkötiltt íľásbe|i

szęr ző dés a|apjźĺn haszná|

* Megfelelő rész ąláhúzandó !



4' sz. melléklet

A' pá,Iy ázó lakóingatlan tulaj donj ogáről'
va gy h a szo n é lv ezeti j o gá ró l s zó ló ny i|atkozata

idő).'.
(telepaĺés neve), łlĺsz. a|att felvett, természetben ...

(tetepütés neve), ,. száłrl a\att taláIhatő .. megnevezésű ingatlan,

... l . . . ar ányú * tul aj dono sď haszon éIv ezoj e vagyok.

Kijelentem tovább, hogy az itt megjelölt ingatlan haszná|atábanakadáIyoztatvavagyok tekintettel arua,hogy:

Budapest,20If. (év).. .(hó) '..(nap)

apźůyáző aláírása

személyi igazo|v ány száma (kötelező)

(FIGYELEMl ,4 niiĺaiik;ĺ |

t ulaj don a, va gy h as zndlati i o g a ! )

á"Ávil iéazolom, hogy ..,. pźtlyáző

i e l en okiľat tarta|mát fel o lvas ást követő en me gértette, és azt kézj e gy év e| Iátta eI,

Aláírás:
Lakcím:



5. sz. melléklet

A, pźiyázóval egyii ttkőttöző hozzátartoző |akőingatlan tulajdonjogáľól' vagy
haszonélv ezeti j ogáról szóló

nvilatkozata

,ial ''. ''..':......'... ... '.' '.. ... ...... . ĺ,*ii, ;;;;ő 
',iiyil,; 

ĺ;ĺ:ł 
"n,"i ^lai,i"ł,^i 

i;j;i"|:,:::,,n\ł;,;
(tetepüIés neve), Itsz. alatt felvett, teľmészetben . . .

(telepĺ)lés neve), .. szttm a|att talźihatő .. megnevezésti ingatlan,

... l . . . arányú * tulaj dono s ď haszon éIv ezőj e vagyok.

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

a p áIy ázőval e gyĹittköltöző

a|áírása

személyi igazo|v ttny száma (kötelező)

AIáírźĺs:
Lakcím:



6' sz, melléklet

Nyĺlatkozat
élettáľsi kapcsolatľóI

Alulíľott (születési név: . ...., születési hely:

születési idl: .. .....anyja neve: . szig. szám: ...... ........)
szźml a|atti lakos és

élettáľsa ...'.. (sztiletési név: ...., születési hely:

.., születési idl: .. ....,aÍIyjaneve: . szig. szám: ...... ........)
........sztm a|attí lakos btintetőjogi felelosségĺink tudatában

kijelentjük, hogy óta élettársi kapcsolatban élünk.

Közos gyeľmektink: *van *nincs

1') neve: ... ' születési idő: aÍIyja neve: '

2') neve: .. születési idő: .. ..,... anyja neve: .

3.) neve: .. '. születési idő: anyja neve: .

4.) neve: .. sztiletési idő: . . .,.''' arryja neve: .

Budapest,2012, ... hó .....nap

nev nev

..... ügyleti tanri jelen okirat aláitásźnal igazolom, hogy , pá|yáző

ielen okirat hrta|mátfelolvasást követően megéľtette, és aztkézjegyévellátta e|.

Aláírás:
Lakcím:



hely: sziiletési iđl: .'....anyja neve: szig. szttm:

.. . .). ...,..számalatti lakossal .......... év

hó... ...'napjátólkezdődő élettaľsikapcsolatunk... .... év '...'.. hó..... napjanmegszűnt.

Köz<js gyermektink: *van *nincs

hazÍartásában é| (s aj át, v olt él e tt ár s)

2') neve: ... születési iđő: .. '..,'. anyja neve: .

, . . . háztartásában éI (s aj át, v oltélettár s)

3.) neve: .'.. születésiidő: . .'.',.,anyjaneve: . ..., aki

háztartásthan éI (s aj át, voĺt élettár s)

4.) neve: ... születési idő: .. ... ' ' ' anyja neve: . ...., aki

' ., háztartásźharl éI (s aj át, v oĺt élett ár s)

Budapest, 2012. ...hó.....nap

Nyilatkozat
élettáľsi kapcsolat megsziinésérő|

Alulírott (sztiletési név:

.szám alatti lakos, jelen

hogy

élettársamma| ..'. ....'. (születési név:

i"i.'"l.-"i;.;iJ;;,"lľľ**Łä:,ä:',il1,#",l:,;:'ilť,Ęuu:,T,

7. sz' melléklet

..., születési hely:

okirat a|ttírźsáv al nyilatkozom,

..., sztiletési

nev

hogy ' ''.. pá|yaző

Iátta e|'

Aláírás:
Lakcím:

aki



Nyilatkozat
házastársi ka pcsola t felbo n tásár ől

Alulírott

hogy
(születési név:

születési idl: .. '....aĺyja neve: .

,szám aLatti lakossal
Bíľóság '..év. hó.......napjánfelbontotta.

...' tigýleti tanú jelen okiľat aláírásával igazo\om,

8. sz' melléklet

születési hely:
szig. szám: ... .'.)
kötött házassttgomat a

nev

i el en okirat tarta|mát felo lvasást követoen me gértette, és azt kézj e gy év e|

hogy . pá|yáző

|átta e|'

Aláírás:
Lakcím:


