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testůĺlete számára

Előteľjesztő:Kováos ottó ügyvez eto igazgatő

A képviselő-testii|eti ülés időpontja:2013. április 3. . sz. napirend

Táľgy: A 2013. januĺáľ 14. napjźna kiirt ,,KsZl2013 típusú'' bérlakás pźiyźuat eredményének
meeźL||aoítźLsa. és iavaslat a..KSZ-IV2013 típusú'' béľlakás páńyźľ;at úiabb kiíľására

A naplrendetryí|tlzźrt tilésen kell táľgya|ni, a hatétrozat elfogadásához eryszeľr7minősített
szav azattöbb sé g sziiksé ge s.

ErcrÉszÍro sZERVEZETI EGYSÉG: KISFALU KFT. 
" 

l
KÉszÍrBľrB: ľIenu KATALľN IRoDAvEZETo ŕ 

!

PÉtĺzucyl FEDEZETET IGÉNYEL/NEM-IGIł.Đ.EL, IGAZoLÁS:

BpľEnĺgszrÉSRE ALKALMAs :

fuľĺÁľEDINA
JEGYZO

Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottságvé|eményezi x
Humánszolgáltatási Bizottságvéleményezi tr

Hatátrozati javaslatabizottság'szźLmźLra:.

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|őteĄesztés meg!átrgy a|źsáń.

Tisztelt Képviselő-testiilet!

A Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat megbízźsáhő| a Kisfalu Józsefuĺĺrosi Yagyongazdálkodási
Kft. - a Budapest Józsefvórosi onkormónyzat Képviselő-testületének 464/20l2.(XI.19) számú
hatórozata alapján - a pźiyáaat benyújtĺásakoľ legalább 3 éve, hatáľozat|an vagy határozott időľe
szó|óan, a Józsefuáros onkormányzat Polgáľmesteľi Hívatal kĺjĺisztviselői, illetve más dolgozói, a
Józsefuáľosi Önkoľmányzat áútal fenntaľtott költségvetési szervek köza|ka|mazottai és más dolgozói,
az önkormányzati fe|adat- és hatáskciröket jogszabálynáů fogva e||źúő személyek, a Józsefuárosi
onkormĺányzat kizźró|agos vagy többségi tulajdonában Iévó gazdasági tarsaságźnak a dolgozói
részére, önkormĺĺnyzati béľlakások bérbeadására ,,KsZl20I3 típusú'' nyílt páúyźnatot |Ít ki'
alábbiakban fęlsoľolt és megnevezett 5 darab iires bérlakás terhére.

1.) Budapest, VIII. Kőris u. |0la.I/4. l szoba 34,80 mf komfoľtos
2.) Budapest, VIII. Práter u. 55. III. 25. 2 szoba 69,14 m, komfortos
3.) Budapest, VIII. József körut 48.|U|2' 3 szoba + hall 95,83 m, komfoľtos
4.) Budapest, VIII' József u. 4I.I/8. 1,5 szoba 53,20 m. félkomfoľtos
5.) Budapest, VIu. Magdolna u.I2.W38. l szoba 36,00 m. komfoľtos
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A tulajdonosi dontés alapján' apá|yźzaton elnyeľt lakások bérbeadása, a következő feltételek vźi|a|ása
mellett töľténhetett: 1 év hatĺírozott idóre szóló bérleti szerződéssę|, a pźiyáz;ati kiírásban jelzett lakbér
havi méľtéke kétszeresének megfelelo ővadékťlzetési kötelezettséggel, előbérleti jog biztosítĺásával. A
nyertes pźiyźnő köteles a Kisfalu Kft. onkoľmźnyzatiHźpkeze|ő kodájával külön megállapodásban
rögzitett felújítási munkálatokat legkésőbb a bérleti szerzódés |ejáLťtźľrak napjáig elvégezni. A határidő
|ejźrtát követően - a kijelah bérlő kérelmére . a bérleti szerződés meghosszabbÍtható legfeljebb 5 évre
szólóan, előbérleti jog biaosíĺásával, ha a bérleti szerződésben foglalt összes kötelezettségének
haüáľidőn belül eleget tesz.

A páiyźzat kiírásának^időpontja: 2013. januráľ 14. (hétfo)' míg a benýjtásának haüáľideje: f013.
február 18. (hétfő) I7., óra volt. A meghirdetett 5 db lakásból 4 db lakásra nyujtottak be péiyźľ;ati
anyagot. A,,KsZl2013 típusú'' páůyźl:;at bonĹása 2013. februt!Í 19. (kedd) 14.00 óľakor kezdődött és
15.30 óľakor fejezőđött be. A pá|yźaat eľedményét a Budapest Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-
testtilete áillapitja meg, legkésőbb 20 1 3. április 1 8. napjáig(csütöľtök).

osszesen 23 db pá|yźnati anyagot vásároltak meg, de ebbőI mindösszesen az e|óírt hatĺíridőre 18 db
pźiyázatot nyujtottak be.Hiźnytalanpźiyźzati ajánlatnęm érkezett.(Jellemző hiartyossógok: nem írtdk
aló a jelentkezési lapot, az egłĺittkt)ltÖző személyek esetében a tulajdonról, illetve a haszonélvezeti
jogľól nem nyilatkoztak, valamint az élettdrsi, hazastársi knpcsolat felbontlźsóľól szóIó nyilatkozatok is
ijresen kerültek benyújtósra, továbbá a kiskorúak esetén a torvényes képviselő a nyilatkozatoknt nem
írta aló.)

A Lakźsgazdálkodási Iľoda a hiánypótlási felhívásokat 2013. februźr 20' napjźtn elkészítette, és
gondoskodott azok pá,|yźnőkka| töľténő átvételéről. A hiánypótlási felhívásnak 1 db péiyźnő nem tett
eleget.

A pźiyź"r;atokat _ a jóváhaglott értékelési pontok alapján _ a Lakásgazdźůkodási Iľoda munkatźrsai
feldolgozták (1 . szłźmú melléklet), és éľtékelték (2' számú melléklet).

A benýjtott pźůyánatokból 10 db páúyźaat érvényes, 8 db pźiyáaat éľvénýelen.

A Budapest VIII., József u. 41. I. emelet 8. szám alatti lakásra2 pźůyźaő éľt el azonos pontszámot (9-9
pont), ebben az esetben a Kiírónak a nyeľtes és a második helyľe soro|t pá|yázót soľsolás útján kell
kiválasztania. Az azonos pontsziámot e|ért pźLlryźzók nevét a sorsoláshoz biztositott 2 db. boríték
tarta|mazza. A soľsolásról és annak eľedményéről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A Budapest VIII. Kőris u. 10/A. I. emelet 4. szźlm alatti lakás esetén egy pá|yaző ért e| 7 pontot, a
második helyezett pontszĺíma 5.

A Budapest VIII., Pľáter u. 55. ilI. emelet 25. szźłm a|atti|akásra egy személy ért el 11 pontot, a
második he|yezett 10, míg a haľmadik helyezettek 9-9 pontot értek el.

A Budapest VIII., József krt. 48. II. emelet 72. szźtm a|aÍti|akźsra érvényes pá|yénat nem érkezett.

A Budapest VIII., Magdolna u. 12. II. emelet 38. szám alatti lakásra páůyźuat nem érkezett.

A beérkezett pá|yazatok értékelése a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiiletének
464|20|2.(XJJJ9) szźmű hatźrozatátban jővźthagyott pźiyźuati felhívásban meghatározott feltételek
fi gyelembevételével történt.

A Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiilet 428l20lf .(XII.06.) hatáľozatátva|
elfogadott versenyeztetési szabźůyzat 50. pontja a|apján, a pźůyźuatokat a Lakáspźiyźz:atok
Eľtékelésében Közremiĺködők áúta| tett megéúlrapitźtsokat figyelembe véve a béľbeadó szervezet
étékeli, és ennek alapján a Kiíró váiasztja ki a nyeľtes pźůyáaőt.

A fentiekben hivatkozott hatźrozat 51.és 52. pontjaiban megfogalmazottak a|apján a Kiíľo a páIyázat
nyertese mellett meghatźlrozza azt a soľľendben következő páiyánőt is, akivel béľleti szeľződést lehet



kotni a nyertes kiesése esetén. A Kiíró dĺjnthet úgy is, hogy azźLzonos feltételekkel rendelkezők ktjzül
a nyertest és a második helyre sorolt pályázót soľsolás ritján kell kiválasztani.

Mindezekre tekintettel ö'sszeállítottuk a pźúyźaat nyeľteseiľe vonatkozó javaslatunkat, melyet a Tisztelt
Képviselő-testÍiletelébeterjesztetthatźrozati javaslattarta|maz.

A pźiy źzat eredményhirdetésének időpontj a: legkésőbb 20 1 3. április 1 8.

Tisaelt Képviselő _testület!

A Képviselő-testiilet aKSZ12013. ,,típusú'' nyí|t pá|yáaat 20|3. januźr 14. és 20|3. febľuár 18. napja

között töľténő kiírásáľól, a pźiyźr;ati feltételekről, és az e|bírálás módjáról a 464/20|2.(XII.l9.) számú

hatźlr ozatálban döntött.

Tekintettel aľra, hogy a meghirdetett 5 db lakásból 1 db lakásra érvényes páůyźaat nem éľkezett és 1 db
lakásra pźt.lyźu:atot nem nyújtottakbe, ezértjavasoljuk a visszamaradt2 db lakás és további 2 db

lakásugyanebben az alanyi körben történó pźůyźľ;ati kiíľását - figyelemmel a Budapest Fővaros VIII.

keriilet Józsefvárosi onkormónyzat tulajdoruźban ólló lakósok bérbeadásónakfeltételeiről, valamint a
lakbér mértékérőI szóló t6/20l0.QII.8.) számú önkormónyzati rendelet 4.$ szakaszdbanfoglaltalcra -,

a 4 6 4 / 20 12 .(X[. 1 9. ) számű hatźr ozatban el fo gad ott feltéte lekke l

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 6612012, (KI.13.) szźtműrendelet 15.$ (3) és (7) bekezdése kimondja:

,,(j) Tulajdonosi jog gyakorlásánąk átruhazósa esetén a Képviselő-testület rendeletben yag/ a
hatnkör głakorlásóróI hozou határozatban megjelölt bizottsdga és a Polgármester jogosult a
tulajdonosi jog- ótruháząsban meghatározott kereteklajzĺjtt tÓrténő _ glakorldsra.,,, és

,,(7) Á głakorlósra dtruhazott hatáskörtjket a Képviselő-testület részben vagł egészben korlátozas
nélkul magához vonhatja. A gnkorlósra dtruhózott hatĺźsĺĺör mdsľa továbbnem ruházható.',

Fentiekre tekintettel, a pźlyáaatra meghirdethető lakások köľéről, valamint a szociális bérletľe nem
jogosultak részére kiírandó pá|yázatrő|, pźiyáľlati feltételekľől és az értékeléskor figyelembe vehető

szempontokról a Tisztelt Képvise lő-testtilet j ogosult dönteni.

A fentiek ťlgyelembevételével, az a|źlbbihatározati javaslatot terjesztjük elő.

řIn'rÁnozłrl JAVASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:

1.) felkéľi ..... . ....-t a sorsolás e|végzésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 3.

2,) a ,,KSZ12013.,Jípusli pźiyźnaton meghirdetett Budapest vfII., József u. 41. I. emelet 8. szám

alatti lakásra benyújtott pźůyéľ;atok nyeľtese sorsolás údán:

Visszalépése esetén a soľrendben a következő pállyźző:

---------(név)

Felelős: Kisfalu Kft tig1ľezető igazgatőja

(9 pont)

(9 pont)



Határidő: 2013. április 3.

3.) aKSZlfDL3.,,típlsilpźúyázaton meghiľdetett Budapest VIII., Kőľis u. 10/A. I. emelet 4.

szétm a|atti lakásra benýjtott pźiyé.z;atok nyeľtese:

Szőke Ágnes (7 pont)

Visszalépése esetén a sorľendben a következő páiyźnő:

Stefanovics Barbara (5 pont)

Felelős: Kisfalu Kft tig1ľezeto igazgatőja
Határidő: 2013. április 3.

4.) aKSZ|2013. ,,típustl ptt|yźzaton meghirdetett Budapest VIII., Pľáter u. 55. III. emelet 25.

szźm a|atti lakásra benyújtott pźůyźzatok nyeľtese:

Csikós Éva (l1 pont)

Visszalépése esetén a sorrendben a következő pźiyźnő:

Muzsainé Diószeghy Andľea (l0 pont)

Felelős: Kisfalu Kft tig1rvezető igazgatőja
Határidó: 2013. április 3.

5.) felkéri a Kisfalu Kft., hory a 2.) 3.),4.) pontban meghattrozott lakásokľa vonatkozóan a
nyeľtes pźiyázőkkalr' illetve a nyeľtes visszalépése, YalEY kiesése esetén a sorrendben
következő pźůyź.z:őld<a| a bérleti szerzódéstkösse meg.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2013. május 31.

6.) 2013. április |5. - 20|3. május 15. között |akáspá|yázatot ír ki felujítási kö'telezettség
vái|a|ź.sénal'' 1 év hatírozott idóre szóló bérleti jogviszonnyal, előbérleti jog biztosításźpa| az
előterjesztés mellékletét képezo Pá'|yźaati Felhívásban és a páńyázati Jelentkezési Lapban
megllatározott taľtalommal a Józsęfuáros ÖnkoľmźnyzatPolgáľmesteri Hivatal köztisztviselői,
illetve más dolgozői, a Józsefuárosi onkormányzat á'|ta| fenntaľtott költségvetési szeľvek
közalka|mazottai és más dolgozói, az önkormátnyzati feladat- és hatásköröket jogszabá|ynźů

fogva ellátó személyek, a Józsefuárosi onkormányzatkizátőlagos vagy többségi tulajdonában
lévő gazdaságitÁrsaságátnak a dolgozóirészére, akik a pźúyézat kiírásakor legalább 3 éve az
adott szeľv a|ka|mazásélban ál|nak, az aĺźhbiakban felsorolt és megnevezett 4 darab béľlakásra.

a)Budapest, VilI. Magdolna u. 12.II. 38. I szoba 36,00 m2 komfortos
b) Budápest, VIII. Dankó u. 16. II. 3. l szoba + hall 56,53 mf összkomfoľt
c) Budapest, VIII. Tömő u.23lAII.36. 2 szoba 65,10 m2 komfortos
d) Budapest, VIII. József körut 48.IvI2, 3 szoba + hall 95,83 m, komfoľtos

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. április l5.

7.) apáiyánaĺa kiírt lakásoka kötött béľleti szerződésbe bele kell foglalni, hogy a bérlő a lakást a
bérleti szerződés megkötésétő| szźmított 10 évig nem veheti meg.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatáľiđő: 2013. április l5.

bodnarg
Ceruza

bodnarg
Ceruza

bodnarg
Ceruza



8.) hozzájźnnl, hogy a pźiyźr:ati Jelentkezési Lap ellenértékeként beťlzetett 500,- Ft + Äfa a
Kisfalu Kft . bevétel ét képezze.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 15.

^^
ýdNCI>č}4l.--

Kovács ottó
ugyvezeto igaz8ató 

^.-Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina
jegyző

a|jegyzo 
20ffi ľ,|ÁRt 2 Z.

Melléklet:
l . sz. melléklet: ,, KSv20 l 3.,, típustú pdlyóząt értékelése
2. sz. melléklet: ',KsZ2013.', típust,i pólyózat eredménye
3. sz. melléklet: Pdlydzatifelhívós
4. sz. melléklet: pdlydzatijelentkezési lap



Szóke Ágnes

Pá|yáző neve

Muzsainé DiÓszeghv Andrea
Stefanovics Barbara

CsikÓs Éva

Lente Annamária

Horváth Gézáné
Gerébné Laczik AnikÓ

pályázott !akás címe

Kovács Laios Rezsóné

JÓzsef u. 41' |. 8.

Kóris 10/A. |.4.

Szi|ágyĺné Végh Csi||a

Práter 55. l||. 25.

Kóris 10/A. |.4'
Práter 55. |||. 25.

JÓzsef u. 4]-. |. 8

Demeter Éva

Szobaszám

Práter u. 55. |||. 25.

Rszĺ 2oL3. pá |yázat é rté ke lése

Dauda-Brown

Jozsef u. 4L. l. 8.

Nagy Arletta

JÓzsef u. 41. |. 8
Práter u. 55' l||. 25

1,5 + hall

Sophie

Dôntés

Nagy András Bé|a

JÓzsef krt. 48. ||. 12.

érvénves
'J. érvényes
2

L,5 + hall

érvénves
I

Kaiser JÓzsef

ervenyes
2

JÓzsef krt. 48. l|. 12'

érvényes

1,5+ hall

JÓzsef krt. 48. l|. 12.

Csonka Imréné

érvényes

L,5 + hall

2

Kovács Veronika KataIin

JÓzsef krt. 48. ||. 12.

ervenves
ervenves

érvénytelenség oka

érvényes
z érvényes

3 + hall

Práter 55. |||. 25.

événytelen

JÓzsef krt. 48' l|. 12'

3 + hall

3 + hall

Práter u. 55. |||. 25.

3 + hall

Kóris 10/A. |.4.

érvényteIen

Az igényjogosu|tság a|sÓ határát (5 fó) nem éri
eI az egyĹittkoltĺjzók száma' osszes ko|tozó 3 fó

érvényteIen

érvénytelen

Semmelweis Egyetem do|gozőja és az
igényjogosu|tság a|ső határát (5 fó) nem éri e|

az egyĹittkoltozók száma. osszes ko|tozó : 4 fó

].. számri me||ékIet

Pontszám

2

Nem á|lfenn a 3 éves munkaviszonv

érvénvteIen

3 + hall

Nem ál fenn a 3 éves munkaviszony

7

Egyi'ittko|tozó testvért és a testvér é|ettársát
nem |ehet figyelembe venni, így
igényjogosu|tsága feIett pá|yázott ,azaz 2 fó
nem jogosu|t 2 szobás |akásra.

7

érvényteIen

10

2

5

érvényteIen
I

LT

érvénvteIen

9

Az igényjogosu|tság alsÓ határát (5 fó) nem éri
e| az egy ttko|tozók száma. tsszes ko|toz :4fó

9

7

Az igényjogosu|tsága feIett
koltozne a 2 szobás |akásba

9

9

Fe|hívásra sem pÓto|ta a hiánvosságokat

pá|yázott. EgyedÜ|

bodnarg
Ceruza

bodnarg
Ceruza

bodnarg
Ceruza

bodnarg
Ceruza

bodnarg
Ceruza

bodnarg
Ceruza

bodnarg
Ceruza

bodnarg
Ceruza



Jőzsef u. 41. |. em. 8.

Megpályázott Iakás

Kóris u. LolA. |. em. 4.

Práter u. 55. Itl. em. 25.

Lente Annamária
Gerébné Laczik AnikÓ
Szóke Agnes

Pályáző neve

Horváth Gézáné

Jőzsef krt. 48. l!. 12.

Szóke Agnes
Stefanovics Barbara
Kovács Veronika KataIin
Csikős Éva

M uzsainé DiÓszeghy Andrea

Rszl 2oL3. pá lyázati értéke|és

Magdolna u. 12. 11.38.

Lente Annamária
Kovács Lajos Rezsóné
Nagy András Bé|a

Csonka Imréné
Szilágyiné Végh Csĺ||a

E|ért pontszám

Demeter Eva

Dauda-Brown Sophie
Nagy Arletta
Kaiser JÓzsef

9

9

7

7

7

5

tt

Helyezés

10

9

3. helvezett

9

3. helvezett
1. helvezett
2. helyezett

1. helyezett

Megiesvzés

2. helvezett

f . számlj me||ék|et

sorso|ás

3. helvezett

sorsolás

3. helyezett

érvényteIen

érvényteIen

érvénvtelen
érvényteIen

érvénvteIen
érvényteIen

érvényteIen

nem érkezett pálvázat
érvényteIen

bodnarg
Ceruza

bodnarg
Ceruza

bodnarg
Ceruza

bodnarg
Ceruza

bodnarg
Ceruza

bodnarg
Ceruza

bodnarg
Ceruza

bodnarg
Ceruza

bodnarg
Ceruza

bodnarg
Ceruza

bodnarg
Ceruza



3. sz. mellékletpĺĺyazĺTl FELHÍVÁS

A Budapest Jőzsefvárosi onkormtnyzat megbízásából a Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazdá|kodási Kft. - a
Budapest Józsefvórosi onkormónyzat Képviselő-testületének számú határozata alapján - a
pá|yázat benyújtásakoľ legalább 3 éve, határozat|an vagy hatálrozott időre szĺólóan, a Józsefuáros
Onkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, illetve más dolgozói, a Jĺózsefváľosi
Onkormányzat á|ta| fenntaľtott kłiltségvetési szeľvek ktizalkalm azottai és más dolgozói, 

^zönkormányzati feladat- és hatáskiiröket jogszabálynál fogva e|Iátó személyek, a Jĺizsefvárosi
onkormányzatkizárĺóIagos vagy többségi tulajdonában |évő gazdasági társas ágánaka dolgozói részére,a me]lékelt táb|ázatban felsorolt önkormányzati bérlakások bérbeađására ,,KśZ-II /201,3 

-típusú'' 
nyÍli

pá|yázatot ír ki.

Apá|yázaton az a szemé|v vehetrésztz

1 . aki a pá|yázatabenyujtásakoľ legalább 3 éve, határozat|an vagy hatfuozott időre szőIőan:

a) a Jőzsefvárosi onkormányzatPolgármesteri Hivatal ktiztisztviselőie, illetve más doleozóia ,vagy

b) a Jőzsefvárosi onkormányzat által fenntaľtott költségvetési szervek közalkalmazottia, illetve más
dolgozóia, vagy

c) az önkormányzati ťeladat- és hatásköröket jogszabáIyná| fogva ellátó személyek, vagy

d) a lózsefvárosi Önkoľm ányzat kizárőIagos vagy tobbségi tulajdon ában |évő gazd,aságitársaságának
a do|gozőja.

Valamint:

2. aki saját maga, illetve a vele egyĹittköltĺiző hozzźńartozőja lakóingatlan tulajdonj ogźxa| vagy
haszonélvezeti jogával nem rendelkezik, vagy amennyiben lakóingatlan tulajdonjogával, vagý
haszonélvezeti jogával rendelkezik. de annak használatában önhibáján kívül akadá|yońatiavarl,

3. aki vá||a|ja, hogy apá|yázat elnyerése esetén, báľmilyen jogcímen fennálló lakásbéľleti jogviszonyát a
megkötendő béľleti szerződés aláírásáig megszünteti, s ennek teljesítését a bérleti szeľződés
megkotése e|őtt igazo|j a is,

4. aki a|béfló,, családtag,, szívességi lakáshaszná|őa, barmely önkormány zatnźi önkormányzati tu1ajdonú
lakás j ogcím nélküli lakáshaszn á|őjas

5' akinek u lakóh"lve s"erin
6. akineknincs az áIlamháztartás fel.é tartozása (NAV ieazolósl
7. aki önkormánvzati béľleménve után bérletĹ. vagv használati díiial. kiiliinszolgáltatási díiia|

nem taľtozik.
8. aki apá|yázatihirdetményben külön jelölt és felsorolt munkálatok elvégzését Vállalja.

Nem vehet részt a pályázaton:

- aki a pá|y ázat benffi tására me gáll ap ított hatfuidótő| számítotÍ.:

a) 5 éven belül térítés ellenében szűntette meg az önkormányzati lakásra
jogviszonyát, vagy azt magánfoľgalomban kevesebb szobaszámu, vagy
ko m foľtfo k o zatu |akásľ a c s eľéite,
5 éven belül önkotmźnyzati lakáson fennálló béľleti jogviszonyával visszaéIt
bírósági ítélet megállapította,
10 éven be|ul az önkormanyzattőI vásárolt |akását e|adta.

sző|ő bérleti
alacsonyabb

és ezt jogerősb)

c)



Meepálvázható lakások száma:
- egy pá|yáző (ideértve a pályázóvaĺ együttkolrczft zý legfeliebb iisszesen 2 lakás béľbevételéľe. a

s o ľrend m eg i eltilés ével nýj that b e p áIy ázatot

A pálvázó pátvázata ERVÉNYTELEN:

l. ha apáIyáző az 1. pontban meghatározott feltételeknek nem felel meg,

2. ha apá|yázó valótlan adatot közöl,

3. haapźiytzó legkésőbb a hiánypótlási fęlhívásban meghatározott határidőig nem csatolja a jelentkezési
lap mellé a szükséges igazolásokat, melyek a következők:

a) házassági anyakönyvi kivonat másolata (a VIII. kerületben anyakonyvezett igazolást a pályázat
kiírója kéri meg),

b) élettársi kapcsolatra vonatkozó nyi|atkozat,
c) htzastársi, illetve élettĺíľsi jogviszony megszűnésére vonatkoző nyllatkozat,
d) NAv igazo|ás másolata,
e) lakhely szerint ĺlletékes önkoľmányzattő| helyi adĺótartozásrő| sző|ő igazolás másolata (a VIII.

kerületi adóigazolást a kiíró hivatalból megkéri),

fl onkoľmányzatibéĺ|ęményľe vonatkoző bérleti-, vagy haszná|ati díj és ahozzá kapcsolódó ktilĺjn
szo|gáItatási díj megfizętésérő| sző|ő igazolás (a VIII. kerüĺeti bérleményre vonatkozó igazolást a
kiíró hivatalból megkéri)

g) munkáltató i i gazolźs, mely a f o g|a|ko ztatás idótartamár a v onatko zlk,
h) a pá|yáző és a vele együttlakó/együttköltöz<ĺ személyek közötti rokoni kapcsolat igazo|ására szo|gá|ő

okiratokat (születési anyakonyvi kivonat másolata) másolatban (a VIII. kerületi születési
anyakönyvi kivonatokat a kiíľó hivataĺból megkéri),

i) a pá|yáző, illetve a vele együttköltöző hozzátartozó bekö|tozhető lakóingatlan tulajđonjogáról,
v agy haszoné|v ezeti j o gáľó l s zó l ó nyi l atko zat,

j) a jelenleg haszná|t lakásra vonatkozó szeruódés másolata, illetve szá||ásadői igazolás,
k) a me gp ály źnott l akás feltĄitas ár a tett ny i|atko zat,
l) a pźiy ázati feltételek megismeľéséľől szóló nyi|atkozat.

4. ha a pá|yázó a jelentkezési lapotlva{Y a nyilatkozatokat nem íľja alá, illetve sziikség esetén (siket,

vak, írás tudatlan, stb.) azáradékotatanuk nemirjáka|á'

5' ha az együttkclltözők száma a hatályos rendeletben meghatározottak szeľint a lakásigény mértékét,
illetve a lakás befogadóképességét meghaladná

6' ha a pá|yázatot a pźiyázati felhívásban meghatározott, illetve szabá|yszerűen meghosszabbított
pá|yázatihatáridő|ejźtrtautánnyújtottabe.

7. ha a páIyázatot olyan páIyáző nyújtotta be, aki az oĺlkotmányzatta|' ftelyi adó, b,éľleti díj stb.), illetve
az államháztartással szembenfennálló, korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette.

8. ha apźllyźnőlpáIyázóval együtt költĺĺzők külĺjn-külön nyujtják be pźiyázatukat.

A pálvázó pályázata eľedménvtelen:

- ha a pá|yáző 5 pontnál kevesebbet ér el



A páIyázat kiírásának időpontia:

A lakások meqtekintése:

Benvliitásának hatáľidei e:

tsenvriitásának helve:

20|3. április 15. (hétfő)

aZ éľdeklődők tészére a lakások megtekintését a mellékelt
táb|ázatban meghatáľozott időpontokban biztosítj uk

20|3. május 15. (szerda) 830 órától 1600 ĺí,ráig

Kisfalu Kft . Lakás g azdá|ko dási Irodáj án
(Budapest VIil,, or u. 8., Teĺ.. 3I4-]0-g8, 313-84-28)

A pályázat zárt borítékban benyrĺitható: személyesen, hétfőn: 13'30-től l8.00 óľáig;
szerdán:08.00-től 12'00 őráigés 13.00-tó1 16.30 őráig;
pénteken: 08.00-től 1 1.30 óráig

A ielentkezési lap és dokumentácirí ára: 500,- Ft+Áfaldb

A pá|yázati anyag (pólyázati feltételeket,tartalmazó tájékoztató, jelentkezési tap és metĺékletei) a Kisfalu
Kft. Házipénztárźlban (Budapest VIil., or u. 8., Házipénztór nyitvatartási rendje.. hétfőn. 13,30-tőt ]7.00
óróig,, szerdán,. 08.00-től ]2.00 óráig és ]3.00-tól ]5.30 óráig,.pénteken.. 0B.00-tőI ]].30 óráig) vásáľolhatĺó
meg, és Kisfalu Kft. Lakásgazdálkodási Irodáján (Budapest VIII,, i, u. 8.' az ügyfélftgadás rendje..
hétfőn,. ]3'3)-től ]8.00 óráig,.szeľdán'. 08.00-től 12,00 óráig és ]3,00-tól ]6.30 óráig; pénteken,. 08'00-tőt
]].30 óráig) vehető át.

A pálvázat bontásának ideie: 2013. május 16. (csütöľtc;k) 1400 ĺĺra

A pálvázat bontásának helye: Kisfalu Kft. Lakásgazdálkodási Iroda ügyfélvárója
(Budapest VIIL, Or u. 8.)

(FIGYELEM! _ A pályázó. illene a pályázó áltaĺ íľásban meghatalmazott személy a bontásnáĺ jelen tehetl)

FIGYELENI! Szuksée esetén akiírő hiź,ľlvpőtlási fe|híváłst (ieazolds, Ílletve lemaradt aldírások oótllźsal a
pá|vázatok értékelését kiivető 3 napon belül bocsát ki. az azonban nem teľiedhet ki az aiánlat
módosítására!

A pá|yázatok éľtékelésének szempontiai. illetve az elbíľálásnál alkalmazott pontľendszeľ:

I. ApáIyázatonelnyertlakásbaktilttizőkhöz:

pontozandó szcmpońt adható pont

Az ingat|anb a kö|tiiz(i D á|y áző z

házassági, é lettársi kapcsolatban é lők
l8 éven aluli gyermekét egyedtil nevelő egyedülálló
egyedülál1ó

a pá|yáző több mint 5 éve, a VIII. kerületben életvitelszerűen lakik és bejelentett
lakólrelIyel ľendelkezik

a páIyáző legalább 6 hőnapja, a VIII' keľületben életvitelszerűen lakik és bejelentett
lakóhel lyeI rendeIkezik

3 pont
2 pont
I pont

2 pont

1 pont



Az ingatlanba a pályázóval egviitt ktiltiiző személyek:
l8 éven aluli

II. A páiy áző szolgálati előéletéhez :

adható pont

Mióta köaiszrviselője vagy más munkavállalója a Józsefvárosi trrkormányzat
Polgármesteľi Hivatalának, mióta köza|ka|mazottja vagy más munkavállalója a
Józsefuárosi onkormányzat źt\ta| fenntartott költségvetési szervnek, mióta Iát el jogszabály
eľejénél fogva önkormányzati hatáskorbe tartoző feladatot, illetve mióta dolgozőja a
Józsefuáľosi onkormányzat kizárő|agos vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági
táľsaságnak?

Iegalább

1-3éve
3-5éve
5-8éve
8 vagy ennéI több éve

I pont
2 pont
4 pont
5 pont

A pályázat eľedményének megállapítása:

ApáLyázatokat a Kisfalu Kft. értékeli, és ennek alapjarl a Képviselő-testület vá|aszt1a ki a nyeľtes pá|yázatot'

A pályázat eľedményhiľdetésének időpontia:

ApáIyázat eľedményét legkésőbb 2013.jr'ilius 15. (hétfő) ki kellhirdetni, akként, hogy azt a Kisfalu Kft. és a
Polgarmesteľi Hivatal hirdetőtábláján, valamint az onkoľmányzat inteľnetes honlapjan legalább 10
munkanapra ki kell ftiggeszteni.

A páIyázat nyertese: a legtöbb pontot e|érő pá|yáző

A Képviselő-testület a pá|yázat nyertese mellett meghatźttozza azt a sorrendben kĺjvetkez ó páIyazőt is' akivel
béľleti szerződést lehet kötni a nyertes visszalépése' vagy kiesése esetén' A Képviselo-testület dönthet úgy is,
hogy az azonos pontszámmalrendelkezőkközn| a nyeľtest és a második helyre soľolt pályázőt soľsolás útján
vá|asztja ki' Amennyiben a béľlőként kivá|asztott személy - ideértve a sorrendben kovetkező pályázót is - a

bérbeadóval valótlan adatot közölt, akkor a béľleti szerzodés megkötésére vonatkozó jogosultságát e|veszíti.

A Képviselő-testület fenntartja a jogát arta,hogy
a nyeľtes páIyáző visszalépése esetén, a soľon következő pá|yázőva| kössön béľleti szerzőđést,
az azorlos feltételekkel rendelkezők köztil a nyertes és a második helyre sorolt páIyazőt sorsolás útján
kell kiválasztani,
a pźtly ázatí elj áľást eredménýelennek nyilvánítsa,
a pá|y ázati felhívást vis szavonj a.

A pálvázaton elnyert lakások bérbeadása: 1 év határozott időre szóló bérleti szerzođéssel, a pá|yázati
kiírásban jelzett lakbér kétszeresének megfelelő óvadékfizetési kötelezettséggel, előbérleti jog biztosításával.
A nyeľtes páIyáző köteles a Kisfalu Kft. onkormányzati Házkeze|o Iroďájával kütön megállapodásban
rogzitett felújítási munkálatokat legkésőbb a bérleti szerződés lejártának napjáig e|végezni. Ahatariđő |ejártát
követően - a kijelolt bérlő kérelmére - a bérleti szerzőďés meghosszabbítható legfeljebb 5 évľe szőIőan,



a

előbérleti jog biĺosításáva|, ha a béľleti szerzőđésben foglalt összes kötelezettségének hďáridőn beltil eleget
tesz.

FJGYELEM! A pályázaton elnyeľt lakások 10 évie nem vásáľolhatóak mee.

A nveľtes pálvázó a béľletĺ szerződés megkłitéséig kłiteles béľbeadónak az alább felsorolt iratok eredeti
példánvát bemutatni:

a) személyi igazo|vány és lakcím kártyát,
b) *a ptiyáző és a vele egytittlakóiegyüttköltoző személyek kozötti rokoni kapcsolat igazo|ására szolgáló

okiľatokat (EREDETI születési anyakönyvi kivonat, 30 napndl nem ľégebbi házassági anyakĺ)nyvi
kivonat, kozokirattal igazolt élettáľsi kapcsolat esetén EREDETI kazjegyzői okirat),

c) házastársi bontóperben hozott jogeľős ítéIet, illetve az é|ettársijogviszony megszűntetéséről sző|ő,
közjegyző előtt tett nyilatkozat EREDETI példánya'

d) fönkoľmányzatibérleményre vonatkozó bérleti-, vagy haszná|ati dij és ahozzá kapcsolódó külön
szolgáItatás i díj me g fi zetésér őI sző|ő igazoIást,
NAV igazolás EREDETI pé|dányát,
*lakhely szeľint illetékes önkormányzaÍtőI helyi ađőtartozásrő| sző|ő igazo|ás EREDETI
pé|dányat,

g) bírósági ítéletet (házasságfelbontásáróĺ, a gyermek elhelyezésľől, a lakóshasználatáról), íIletve az
élettársi vagyonközö s sé g me gs ziĺntetéséről sző|ő közj e gy zoi okiratot,

elýeŚiti jogośüttśágát..ä:.]béŕiétišżéiż đés megkötéséŕé. és áżtl:b.é ädó]]ä..šoľľéndbién;köÝétkeiő pályáżóýál
köti meg!

Budapest, 2013.

Kovács ottó sk.
ugyvezeto igazgatő

e)

Đ
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S

z
CÍm

I

Magdolna utca 12.
II.38.

(Hĺsz.: 3529f/N0)

Lakás
alapterü

lete
(rt)

2
DankÓ utca 16.

II. em.3.
(Hrsz:35316/A/0)

Szoba
alapterĺi
tete (mz)

TÖmó utca 23lA
II. em.36.

(Hĺsz:36194lN38)

36,00

Szobaszám és
komfoľt-
fokozat

4

MegpályázhatÓ lakások adatai

25,00

56,53

JÓzsefkrt.48.
il. tf.

(Hrsz.: 352291A/0)

Együtt
ktiItiizók
száma

(minimum-
maximum

fó)

l szobás
komfortos

24,0r

65,10

* A lakbér mértékét bérbeadÓ évente feIĹilvizsgálja!

I szoba + hall
osszkomfortos

Aktuális
bér|eti díj
(nettÓ)*

min. 1-
max.3 fó

37,00

95,83

2 szoba
komfortos

min. I -
max.3 fó

5',1 65

7 .841,- Ft

Fet jítási feladatok

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

javítás, csiszolás, lakkozás, burkolatok
cseréj e, berendezési tárgyak cseréj e,

galéria jav ítźls, lakkozás,
kourĺuv ezetékek felĺilvizs eálata

3 szoba + hall
komfortos

min.3 -
max. 6 fó

15.860,- Fr

min. 5 -
max. 8 fo

15.1f4,- Ft

Bekii1t zhetó lakás, felrijítást nem
ígényel

Becsült
helyreállítási

ktiltség
ässzesen
(nettÓ)

tisztasági festés, padlÓ j avítás,
csiszolás, beľendezési tárgyak cseréje,

kozmíiv ezetékek fe lul v izs gáIata,

me gl évó gazháIozat fe lĺilvizs gáIata'
bóvítése, 2 db gázkonvektor

elhelvezése

33.395,- Fr

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

berendezési tźrgy ak javitása, kémény
feliilvizs gálat, kÖzmiivezetékek

feIiilvizseálata

2.660.000,- Ft

Megtekintés
idópontja

20|3' 04. 23. és f0|3. 04.
30. (kedd), valamint 2013.

04.25. és20l3.05.02.
(csüttirttik) 9:00-9: I5

0,- Ft

20|3. 04. 23. és 20|3. 04.
30. (kedd), valamint 2013.

04. 25 . és f013 ' 05. 02
(csiitÖrt k) 9 :3 0 -9 :4 5

1.800.000,- Fr

f0|3. 04. 23. és 2013. 04.
30. (kedd), valamint 2013.

04.25. és20l3.05.02.
(cstit rt k) 10:00-10:I5

1.650.000.- Ft

2013. 04.23 . és 2013 . 04,
30. (kedd), valamint 2013.

04.25. és2013.05' 02.
(cstittirt k) 10:30-I 0:45



4, sz. melléklet

Kisfa|u Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft. KSZ-|Iĺ20Í3
Lakásgazdá|kodási Iroda

1082 Budapest, Or utca 8. Ar: 500,- Ft + Afa
P á|y á,zati j elentkezési lap

(bérlakás pá|yázat a Józsefváľos onkormányzat Po|gármęsteri Hivatal koztisĺviselői' illetve más dolgozói, a Józsefvárosi
onkormányzat álta| fęnntartott költségvetési szęrvek koza|ka|mazottai és más dolgozói, az önkormányzati fe|adat- és hatásköroket
jogszabá|ynál fogva ellátó személyek, a Józsefváľosi Önkoľmányzat kizárő|agos Vagy többségi tulajdonában |évő gazdasági

táľsaságának a dolgozói részére,határozoÍt időľe szólóan, előbéľletijoggal)

A meepá|yázott |akás címe:
BudapestVIII.'.... ...'........utca .....'.',,,házszám......... ......emelet..........ajÍó

|. A pá|yźnó személyi adatai:

Neve:
(asszonyoknál születési név is)

Születési adatai: ..hely.. ..hó........nap

Családi állapota: hajadon, nótlen Ll házas |l elvált |--]

közjegyzőiokirattal igazolt élettárs n
anyakönyvi nyilvántartasba bejegyzett élettárs

(A mesfelelo vá|asztx-sze| kell |elezni!)

özyegy !
!

AIlandó jelteggel bejelentett lakásanak pontos címe:
(takóhely)

!!!! irczám teleniilés
hhzązÁm rmelet aitó

Bej elentkezésének időpontja: . .hó. . ...nap

Ideiglenes jelleggel bejelentett lakĺásanak pontos címe:
(tartózkodási hely)

!!!! ą?^fr teleoülés
Iltcá hźv'szźlm emelet...'..aitó

Bej elentkezésének időpontj a: ..hó.. ' ...nap

A pźl|ytĺzo által ténylegesen lakott lakás címe:
(elenleg lakott lakás)

E[!! ám teleoülés
lrtca házszám emelet......aitó

ltt taľtózkodásának kezdo idopontja:
'.hó.. ...nap

2. A' pźůyázćl foglaIkoztatásra vonatkozó nyi|atkozata:

l.) 3 évehatfuozatlan vagy hatźltozoLÍ időľe szólóan:
a) a Józsefvárosi onkormĺĺnyzat Polgáľmesteľi Hivatal köztiszťvise|őie, illetve más do|gozóia
b) a Józsefvárosi onkormanyzat által fenntaltott költségvetési szervęk kłiza|ka|mazottia, illetve 4;Ę

doIeozóia
az onkormányzati feladaĺ és hatáskör<jket jogszabźl|ynálfogva ellátó szemé|y

a Józsefvaľosi Önkormányzat kizáľólagos tulajdonában |évő gazdaságiÍársastĺgźnak a dolgozója
a Józsefvárosi onkormányzat többségi tulajdonában |évő gazdaľ;ági társaságának a do|gozlja

c)
d)

Igen

!
!
!
!
!

Nem

!
!
!
!
!

A meefelelo vä|asztx-sze| kell ielölni!

pźl|yázćt a|áírása



3. A pályźnó pá|yźnati részvéte||e| kapcso|atos nyiIatkozata:
felelő választ x-szel kell

a) saját magam, illetve a velem együttkö|toző hozzátartozóm beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogźxa| vagy
haszonélvezęti jogával rendelkezünk,

b) saját magam, illetve a velem együttko|töző hozzttartozóm lakóingatlan tulajdonjogáva| vagy haszonélvezeti
j ogával rendel kezĺin k' de ann ak használ atában akadá|y oďatv a vagyun k,

c) ahatározott idejű, előbérletijog nélkÍili <inkormiínyzati lakas bérlojel vagyok
- a lakásra fennálló bérleti jogviszonyomat a megkötendő bér|eti szerzodés aláírásáig igazo|tan

megsztintetem
d) hatáľozott idejű, elobérleti jog nélküli cinkoľmányzati tulajdonú lakásban nem házastársi illetve éleťtársi

viszonyban bérlőtĺáÍsként' ftivéve akik már elváltąk, vagy élettársivíszonyukat kazjegyzői okiratbafoglalva
nĺegszűntetté k) lakó vagyok
- a lakásra fennálló bérleti jogviszonyomat a megkötendo bér|eti szerzódés aláírásáig igazo|tan
megszüntetem

e) helyi adótartozásom, önkormányzati bérleményem után bérleti vagy baszná|ati díj, illetve küIönszolgáltatási
díj taftozásom van

Í) k0ztartozásom van (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az államhóztartás más
alrendszere iyel szemben fennáll ó fizetési kötelezettsége)

c) 20 éven beltil térítés ellenében szűntettem meg önkormányzati|akásÍa szóló bérletijogviszonyomat

h) 20 éven belüljogellenesen önkormányzati bérlakásomat nem ruháetam át

|) 20 éven beltjl az önkormányzattól vásárol ingatlanomat értékesítettem

') 
A pá|yázati hírdetményben felsorolt munkálatok e|végzését saját költségemen, térĺtési igény nélkül
vállalom.

Igen

n
!
!
tlU

!
!
n
!
!

!
!
tr

!
!
I

4. A pá|yźtzó á|tal jelen|eg |akott lakáshoz kapcso|ódó adatok:

A pá|yázó lakáshasználati jogcíme:

(A Iakás haszná|atára feljogosító szerződés másolatát
mellékelni kell!)

a|bér|őz,
családtag3, szívességi lakáshasználóa,
cinkormányzati lakásban jogcím nélkül visszamaradt lakáshasználó5,
magántulajdonú lakásban bérlo'' 

.

önkormányzati lakásban bérlótárs.'
egyéb

(A megfelelő vá|aszta|á kell húzni!)

ApáIyázó által lakott lakás (szállás) tulajdoni formája: tinkormanyzatitulajdonú magánszemélytulajdona egyébtulajdoni
bérlakás forma

r!!
(A megfelelo vźl|asztx-sze| kell jelezni!)

5. A pá|yáző nyi|atkozata a vele együttköItiiző személyekrőI:
(A megfelelő választ x-szel, iIlewe a fij esetén számmal kellje|olni!)

A megpáIyázon lakasba velem együtt, aza|ábbi személyęk költöznek:

l8 éven aluli gyermek:

ha igen, hany fó:

Igen

!
Nem

!
!

pá|yázó a|áírása



Ó. A

A päl'y äzćx a| egytitt kciltÖzik:
(név, sztiletési hely, sztiletési év' hÓ' nap)

ton e|nYert |akásba a

1)név:

sz.hely:

év:

Z)név:

sz.hely:

év:

hÓ:

3)név:

sz.hely:

hÓ:

4)név:

sz.hely:

év:

ttk lt zÓ további személvek:
Apá|yáző,,la| milyen jogcímen lakik egyĺitt?

(hazastársą gyermeke, sziilóje' unokája,
nagyszti loj e, kiizokirattal i gazo lt é tettársa)

A fentiek kciziil a megfelelo jogcÍmet be kell
írni!

A rokoni kapcsolatot és a bejelentkezést
isazo|ó 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.

Jogclm:

hÓ:

nap:

Jogcrm:

hÓ:

Az egyiittktiltcizó6 jelenlegi lakÓhelye:

nap:

Bejelentett 1akÓhelye:

jogcím:

nap:

Bejelentett lakÓhelye:

Jogcrm:

nap:

Beielentett 1akÓhelve:

jogcím:

Az egy ttkoltozo6 jelenlegi lakÓhelyének
beielentkezésének kelte:

Bejelentett lakÓhelye:

Bejelentkezésének idopontja:
4,,.

hÓ:

nap:

Bej elentett lakÓhelye :

Bej elentkezésének idópontja:
év:
hÓ:

nap:

Bej elentett lakÓhelye:

Bej elentkezésének idopontja:
év:
hÓ:

nap:

Bejelentett lakÓhelye:

Bej elentkezésének idópontj a:
Att'

hÓ:

nap:

Bejelentkezésének idopontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bejelentkezésének idopontj a:

év:
hÓ:

nap:

pát|yáz a|áírása



E pá.ily ázat elbíľálása szempontj ából :

lbérlő. béľlőtárs: az, aki a lakás egészét a tulajdonossal megkötött íľásbeli szerzőđés alapjanhasznáIja

zaIbér\ő az, aki onkoľmányzatiIakást, vagy annak egy részét az onkoľmányzathozztĄáru|asával, a bérlővel

kötött íľásbeli szerzódésa|apjánhasznáL, illetve aki báľmely más tulajdoni foľmában lévő lakás egy részéta

tul aj do no s s al me gkötott íľásb eli szer ző dés alapj źn hasznáI

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

aszívesséei lakáshasználó: az, aki nem a lakás tulajdonosának, illetve a bérlőjének ahozzŕĺartozójaként, de a

tulajdonos, illetve a bérĺo engedélyével lakja a lakást, íľásbeli szerzóđés nélkül
sjogcím nélkuli lakáshasználó: az, aki a lakását a bérbeadó hozzájárultlsa vagy a vele való megállapodás

.'"ll.til t'u''*lja (Jelen páIyázatnźtl csak az a jogcím nétkĹili lakáshasznáIő, aki nem saját magának felróható

okból lett jogcím nélkĹili lakáshasználó.)

6egytittkoltözők: jeten pá|yázat e\bftáIástĺná| a lakásigény méľték szempontjából együttköltozőnek a ptńytzőt

é' 
" 'ď" ąry"tt koltöżni kívánó élettárson tii azon személyeket lehet figyelembe verrni, akik a bérbeadó

hozzájáru|ásá nélkul fogadhatók be a lakásba) ezeĺ személyek: apál-yázőhtĺzastársa, szüloje (örökbefogadó,

mostoha- és nevelőszülője), gyeľmeke (örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek), apćiyázőval jogszerűen

együttlakó gyermekének gyermeke

7befogadóképesség: az ,,egyit1ko|tozók,, és a további költözők együttes száma szerint, személyenként

l"-ďább 6 ď lakószoba ide értendő ahal!, az a|kov és a hálófiilke is) alapterület kell hogy jusson

beköltoző személyek: az ,,együttköltozők''. és a további költözők együttes száma (az összes lakásba koltöző)

Figyelembe vett személyek
számaz

Lakás igény mértékének alsó
határa

Lakás igény méľtékének felső
határa

2 főíe 1 szoba 1,5 szoba

3fő I szoba 2 szaba

4fő 1,5 szoba 2,5 szoba

5fő 2 szoba 3 szoba

6fő 2 szoba 3,5 szoba

7fő 2,5 szoba 4 szoba

8fő 3 szoba 4,5 szoba

8 fő felett Személyenként fél szobáv a|

nagyobb' mint 8 fő esetén
Személyenként féI szobáv aL

nagyobb, mint 8 fő esetén



1. sz. melĺéklet
A' pá.Jy ánő nyilatkozata

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pźłIyttzati feltételeket megismeľtem, aú' megértettem, jelen
jelentkezési lapot értelmeztem, s ennek tudatában töltöttem ki, a közölt adatok megfelelnek a valóságnak.
Tudomásul veszem' hogy ha valótlan adatokat közlök, illetve ha a pá|yázati feltételeknek nem felelek meg,
vagy ha a szükséges igazolásokat nem csatolom a jelentkezési lap benyújtásakor egyidejűIeg, az összes
p ály ázati j el entkezés em érvénýelen.

Az a|ábbi lakásokĺa nyújtottam be pá|yázatot:

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

Figyelem!

Kérjtik, hogy a pá|yźző,a címek mĺigtitti! -be (I,2) sorszámmal jelölje meg, hogy melyik lakást szeretné

első, illetve másodsorban elnyerni.

Budapest, 2013. (év) '. .(hó). .''. (nap)

pá|yánő a|áírása

telefonszáma (nem kötelező) személyi igazo|v źtny száma (kötel ező)

'.... ügyleti tanú jelen okirat altĺíľásáva| igazo|om, hogy . pá|yáző

jelen okiľat tartalmát ťelolvasást követően megértette, és aztkézjegyével látta el.

AIźirás:
Lakcím:



2. sz. mellĺéklet

Pá|yáző nyilatkozata a megpályázott lakás

helyľeá ll ítáłsára vonatkozó a n

"0",r.
.....szám alatti lakás elnyerése esetén a lakás páIyázati kiírás

szerinti ľendeltetésszeľű haszná|atraalkalmas źi|apottahozata|átvállalom, annak ťedezetétbiztosítani tudom.

Tudomásul veszem, hogy a pá|yźnati lakás először egy évre szőIőarl, a ptiyázati kiíľásban je|zett lakbér

kétszeresének megfelelő óvadék megťrzetése mellett kerül bérbeađtsra. Tudomásul veszem továbbá, hogy az

1 év időtartan alatt a munkálatokat köteles vagyok e|végezni, s amennyiben ezen kötelezettségemnek

határidőben nem teszek eleget, a lakást elhelyezési és téľítési igény nélkül, ingóságaimtól kiürítve, a

befogadott személyekkel együtt el kell hagynom'

Budapest, 2013. (év) .. ..(hó). .. (nup)

apa|yáző aláírása

személyi igazo|v ány száma (kötelezo)

Aláírás:
Lakcím:



3, sz. mell,éklet

Szállásadói igazolás

adat). .......(anyjaneve) a.....
.'..szźtm alatti lakás tulajdonosa, haszonélvezoje, bérlője (a

megfelelő résza|źthuzandó) igazolom,hogy. '..'...(páIyáző)afentícímalattilakásomban
..(év) .'..'...(hónap).....'....(nap) _tól folyamatosan, életvitelszerĹĺen családtag3, szívességi

lakáshaszná|őa, aIbér|óf (a megfelelő rész aláhúzandó) jogcímen lakik. egyben vállalom, hogy a pá|yázat

kiíľója a xtulajdonomat/bérleményemet képező ingatlanban kĺĺrnyezettanulmáný végezzen.

Budapest,2013' (év)

a száIlá,sadő a|áíĺtsa

személyi igazo|v źny száma (kotel ező)

E pá|yázat elbíľálása szempontjából:
3családtag: az, aki a lakás tulajdonosának, illetve bérlőjénekhozzátartozójaként lakja a |akást

közę|ihozzátartozők: aházastárs,azegyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neve|t gyermek,az

örökbefogadó-, a mostoha- és a neveltszĺ'ilő, valamint testvér; hozzátartoző továbbá: az é|ettárs, az egyeneságbeli

rokon házastáľsa, ajegyes, aházastárs egyeneságbeli ľokona és testvéľe, valamint a testvér házastársa
aszívességi lakáshasználó: az, aki nem a lakás tu|ajdonosának, illetve béľlőjének hozzátartozőjaként' de a tulajdonos illetve a bérlő

engedélyével |akjaa lakást, írásbeli szerződés néIkül

'ulĺe lo: az, akiönkormányzati lakást vagy annak egy részét az onkormányzathozzájárulásával, a bérlővel köttjtt írásbeli

sz",,odés a|apjźnhaszná|, illetve aki bármely más tulajdoni foľmában lévő lakás egy részét a tulajdonossal megkötött írásbeli

szeľződés alapj án haszná|

* Megfelelő rész ąláhúząndó !



4. sz. mellékĺet

A' pá|ry ázó lakóingatlan tulaj donj ogá ľól,
va gy h aszonélv ezeti j o gá rót szóló nyilatkozata

idő)... (anyja neve) pá|yáző jelen okirat a|áírásával kijelentem, hogy a

(teĺeptłIés neve), hrsz. a|att felvett, természetben . . .
(telepalés neve), szám alatt ta|áIhatő megnevezésű ingatlan,

... l . . . ar ányi * tul aj dono s ď haszon é|v ezőj e vagyok'

Kijelentem tovább, hogy azitt megjelolt ingatlan hasznáIatában akadályoztatvavagyok tekintettel arľa, hogy:

Budapest, 2013. (év) .. .(hó).. .' (nap)

apá|yáző a|áirása

személyi igazo|v tny száma (kötelező)

(FIGYELEM!'A' nyilatk
tulaj dona, vagy haszndlati i oga !)

ügyleti tanú jelen okiľat a|áírásáva| igazolom, hogy . pá|yáző

jelen okiľat tarta|mátfelolvasást követően megértette, és aztkézjegyével látta el.

Aláírás:
Lakcím:



5. sz. melléklet

A. páiyánóval együttkő|tőző hozzátartoző |zkőingatlan tulajdonjogáról' vagy
haszonélv ezeti j o gáról szóló

nvilatkozata

,;ő)..''................''..........'.'...@;;;i;,;:;;)pa,ya,iĺ:ĺ:l;ki.uleĺi*i"ĺ,^
(település neve), hrsz. alatt felvett, teľmészetben . . .

ftelepalés neve), ... szźtm alatt ta|tt|hatő .. megnevezésű ingatlan,
... / . . . ar ćlnyű * tul aj dono s aJ haszonéIv ezőj e vagyok.

Kijelentem tovább, hogy az itt megjelĺilt ingatlan hasznźiatában akađá|yoztatva vagyok tekintettel arľa, hogy:

a pá|y ázőval e gytittköltöző
a|áirása

személyi igazolv ány száma (kötelezo)

(FIGYELEM! A nyilatkozatot, az irat áthizdsa melleitt akkor is|a]lű kell írni, ha afáůy:ázőval együttkłilttiző
hozzátartozőnak nincs tulaj dona, vagy hasżnúlutÍ j oga ! )

..... tigyleti tanú jelen okirat a|áirásával igazo|om, hogy ' pá|yáző

j el en okirat tarta|mát fel o lvas ást kö vető en me gértette, é s ail' kézj e gy év e| |átta e|,

Aláírás:
Lakcím:

Figye|em: A nyitatkozatot MINDEN egyiitt köIltöző szeméIyľe vonatkoztatva ki kell tiilteni! Kiskorúak
nevében törvényes képviselő ktiteles nyilatkozni!



Alulírott

6. sz. melléklet

Nyilatkozat
élettársi kapcsolatľól

......';lJj;i ä. ..::....:....:.'..:.."",:" ".'5:^:::: :::: ....., ;;;; . J.e^.'..l ]::ľľ: :1];
száma|atti lakos és

élettarsa .. ... (születési név: ...., születési hely:
sztiletési idl: .. '..'.anyja neve: .

..szém a|atti lakos btintetőjogi felelősségünk tudatában
kijelentjük, hogy . őta é|ettársi kapcsolatban élünk.

Kozös gyermekünk: *van *nincs

1.) neve: . ... szülętési ido: anyja neve: '

2.) neve: ... születési idő: . ....... anyjaneve: .

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

4.) neve: .. sziiletési idő: . . . . . ... anyja neve: .

Budapest,2013. ... hó .....nap

nev nev

Aláíľás:
Lakcím:



7. sz. melléklet

Nyilatkozat
élettársi kapcsolat megszűnéséľől

Alulírott .. (születési név: ....., születési hely:
..., születési iđt: . ....anyja neve: . ......, szig. szárl: )

szźtm a|atti lakos, jelen okirat aláírásával nyilatkozom,
hogy

élettársamma| .... (születési név:
hely: születési idl: ......anyja neve: szig' szám.,

Közös gyeľmekünk: *van *nincs

1 ') neve: . . .. . születési idő: anyja neve: . . . ., aki
haztaÍtásaban é| (saját, voĺt élettárs)

2.) neve: ... szĹiletési idő: . . ' '. ..,. anyja neve: . .. .., aki
háztartásábarl éI (saját, volt łćĺettárs)

3.) neve: ..... születési ido: aĺyjaneve: . . ', aki
háztar:tásábaĺ éI (saját, volt élettáľs)

4.) neve: ... sztiletésiidő: .. ','.''anyjaneve: . ..., aki
háztartásábaĺ é| (saját, volt élettárs)

nev

.... ügyteti tanú jelen okirat a|áírásáva| igazo|om, hogy . pá,|yáző

jelen okiľat tarta|mát felolvasást követően megéľtette, és aztkézjegyéve||átta e|.

születési

AIáíľás:
Lakcím:



(
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B. sz. melléklet

Nyilatkozat
házastársi ka pcso la t felbo n tásár ő|

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

;..'... ..........szám alatti lakos, jelen okiľat a|áírásáva| nyilatkozom,
nogy

(születési név: születési hely:

szám alatti lakossal kötott házasságomat a

Budapest,2013. ..'. hó ....'nap

nev

''... ügyleti tanú jelen okiľat aláirásźtval igazolom, hogy . páIyáző

jelen okiľat tarta\mátfelolvasást követően megéľtette, és aztkézjegyével látta el.

Aláírás:
Lakcím:


