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A Városeazdálkodási és Pénzügyi Bizottságl Humánszolgáltatási BizoÍtság javasolja
Kép vi s e l ő -te stiil etnek az előterj esztés me glár gy a|ás át.

Tisztelt Képviselő-testület !

I. Előzmények

A Tisztelt Képviselő-tesütlet a22Il20l3'(VI. 05.) számuhatározatának1') b) pontjában úgy dĺintott,2013.
II. félévben azon lakással nem rende|kező Jőzsefvárosban élő családok, illetve pt:,|yakezdő f,ratalok
részéľe kerĹiljön pá|yázat kiírásra lakás felújítási kotelezettséggel' a lakás felújításához szükséges önerő
igazol,ésa mellett' akik józsefvárosi állandó bejelentett lakosok, esetleg tartőzkodási hellyel ľendelkezők,
és legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkeznek.

Ugyanezenhatározatáva| aT' Képviselő-testület rigy döntott, hogy a fenti a|anyi kör ľészéľe kiíľandó
pźiyázatra 15 db, a korábban kiíĺtpá|yźnatok eredményétol friggően maximálisan 20 db lakás kerüljön
kijelölésre a 100 0/o cinkoľmźtnyzati tulajdonban lévő épületekben talá|hatő üres lakásállomány tęľhére.A
pá|yázatra kitĹĺzcjtt lakásokĺa kotött bérleti szeľződésekľe egységesen, 10 éves elidegenítési tilalom
keľülj ön felj egyzésre.
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II. A beterjesztés indoka

Apá|yázat kiíľásával alakással nem rendelkező Jőzsefuárosban é1ő polgárok lakáshelyzete javu|.

ilI. Tényállási adatok

A Józsefuáľosi orrkoľrriálryzat tulajdorrábarr lévő üľes lakásokat pá|yźĺzat útján lehet béľbeadni, ezért a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat a tulajdonában áIIő lakásokľa pá|yázatot ír ki az előzőekben
me ghatár o zott fe ltétel ekke l.

IV. Döntés tarta|mźnak részletes ismertetése

Fentiekre tekintettel javasoljuk a T. Képviselő-testületnek, hogy:

1.) a tárgyi pá|yázat keretében - a ] 00 oń önkormányzati tulajdonban lévő épüĺetekben található üres
lakásállomány terhére - 20 db lakás kerüljon kiírásra, valamint

2,) a Jőzsefváľosi onkoľmányzat rendelkezésére álló lakásai számának, és a lakásgazdálkodási
feladatainak el|źúására való tekintettel a ,,LNR/2013. típusú'' pźiyázat a Budapest Józsefváľosi
onkoľmányzattu|ajđonában á|Iő lakások bérbeadásának fęltételeiről, valamint a lakbér mértékéről
szóló 1612010. (n.08.) szttmu önkormányzati rende\et 4.$ (2) bekezdésének a) pontjában

megjelolt csoport számára kerüljön kiírásta, azaz:

,,a) akik semmilyen jogcímen nem rendeĺkeznek bekalrczhető lakóssal,'

3.) A Tisztelt Képviselő-tesiitlet a2fll20|3'(u.05') számuhatározatának 1.) b) pontja éľtelmében a
páIyźzőnak igazo|nia kell, hogy a felújításľa rendelkezik ,,cinerővel''. A mai gazdaságibe|yzetben
sok család nem ľęndelkezik a felújításhoz szükséges anyagi feďezettel,,,{ineľőVel'', azonban
rokonok' barátok segítségével a kötelező felújítási munkálatokat el tudja végezni. Erľe tekintettel a

határ ozatot mó d o sítani szüksé ges, ezen kötele zés v isszavonás ával.

A fentiek figyelembevételével, a páIytnatta meghirdethető lakások köréről, valamint a szociális béľletre

nem jogosultak részére kiíľandó páIyázatrőI, páIyázati feltételelffő| és az értékeléskor figyelembe vehető

szempontokról a Tisztelt Képviselő-testtilet j ogosult dönteni'

Javasoljuk Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáľól és a
Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól szóló 66/2012, (XII'13.) önkoľmányzatírcnde|et l5' $ (3)

bekezdésében foglalt lehetőséggel élve apá|ytuat eľedményéről a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság
döntson. Apá|yázatta várhatőan sok keľtileti lakos nyújtja be páIyázatát.Apá|yázatok elbíľá|źsára, illetve
az ercdmény megállapításźlĺa ľendelkezésľe á1ló jogszabá|yihatáriďő rovid. A bizottsági döntés esetén a

pá|yazatok e|bíráIásfua ľendelkezésre ál1ó idő hosszabb, és ez nagyban segítené a lebonyolítő szervezet

munkáját'

v. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A Tisztelt Képviselő-testület dcintése azért fontos az e|őterjesztés tárgyában, mivel alakással nem

rendelkező, Iőzseťvárosban élő polgárok lakáshelyzete megoldódhat, valaminta pá|yázat útjan

meghirdetésre kerülő üľes lakások béľbeadása az önkotmányzat szćtmára bevételi forľást jelenthet. Ezén
kérj ük' az alábbi határ o zati javas l at e l fo gadás át.

VI. Jogszabályi ktiľnyezet ismeľtetése



A Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások béľbeadásának feltételeiről, valamint a
lakbér méľtékéľől sző|ő 1612010. (III.08.) számu onkoľmányzatirende|et 4.$ (4) bekezdése értelmében a
szociális béľletľe nem jogosultak ľészéľe kiírandó pá|yázat esetében a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság határozza meg, hogy a a,$ Q) bekezdésében megjelöltek köZül melyik csoport számára ke||
pá|yázatot kiírni, és dönt apá|yázat feltételeiről, valamint a bérlők kivá|asztása soľán ťrgyelembe veendő
szempontokľól'

A Budapest Jőzsefvtrosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 6612012. (XII.13.) számú rendelet 15.$ (3) és (7) bekezdése kimondja:
,,(3) Tuĺajdonosi jog gyakorĺósának átruhózósa esetén a Képviselő-testület rendeletben vagy ą hatóskÖr
gyakoľIásáról hozott határozatban megjelöĺt bizottsága és a Polgármester jogosult a tulajdonosi jog -
átruházásban meghatározott keretek kĺ;zött tĺ)rténő - gyakorlásra.,,, éS

,,(7) A głakoľlásra átruhózott hatóskoröket a Képviseĺő-testiilet részbenvagy egészben korĺátozás nélkul
magához vonhatja. A gyakorlásra átruházott hatáskör másra tovább nem ruházható.,,

Ha,ľÁnoza,Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

l.) af21l20I3. (VI.05.) számuhattlrozatának 1.)b) pontja, az a|ábbiak szerint módosul:
2013.II. félévben azon|akźssal nem rendelkező Józsefvárosban élő családok, illetve pá|yakezdő
fiatalok részére kerüljon pá|yttzat kiírásľa lakás felújítási kötelezettségge|, akik józsefváľosi
állandó bejelentett lakosok, esetleg tartőzkođási hellyel rendelkezők, és legalább egy éves
munkaviszonnval rendelkeznek.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hatźlrid'ő : 2013 . október 1 6.

2.) 2013. október 28. - 20|3, novembeľ 2] ' kozott pályázatot ir ki, a pá|yźzat benýjtásakoľ lakással
nem ľendelkezo,40. évüket be nem töltott, legalább középfokú végzettséggel, a Józsefváľosban 3

éve állandó lakcímmel, vagy hrtőzkodási hellyel, valamint legalább egy éves munkaviszonnyal
rendelkezőkrészére, apáIyázatrakiírt lakás felújítási kötelezettségével, 1 év határozottidőre szőló
bérleti szerződéssel, előbéľleti jog biztosításával, költségelvri bérleti díj előíľása mel\ett, az
al ábbi akb an fe l soro lt és me snev ezett 20 đar ab b éľl akásra.

l.) Budapest VIII., Bezerédi u. 6. A ép.2'|h.II.29' 2 szoba
2.) Budapest VIII., Dankó u. 16. I. em' 9. l szoba
3.) Budapest VIII., Dankó u' 17. III. em. 28' l szoba
4.) Budapest VIII., Dankó u. 30. III. em. 1' l szoba
5.) Budapest VIII', Dankó u. 40. IV' ęm.2. 2szoba
6.) Budapest VIII., Dobozi u. 19. fszt. 10. 2 szoba
7.) Budapest VIII., Dobozi u. 19. I. em. 4. I szoba
8.) Budapest VIII., Dugonics u. 1 1. II. em. 30. f szoba
9.) Budapest VIII., Dugonics u. 14. II. em. 36. I szoba
10.) Budapest VIII., Fecske u. 18. fszt. 3. 1 szoba
1 l ') Budapest VIII., Illés u. 19. fszt.2 2 szoba
l2') Budapest VIII., József u. 47.II. em.4. 1 szoba
13') Budapest VIII., Kőris u' 4lAfszt.7. l szoba
14.) Budapest VIII., Lovassy L. u.4. fszt.4. I szoba
l5.) Budapest VIII', Lujza u.22. A ép' fszt, f . l szoba
16') Budapest VIII., Rigó u. 4lA fszt. |. 2+fé| szoba
l7.) Budapest VIII., Sárkány u,I2lb. fszt. l0. 2 szoba
18.) Budapest VIII', Tomő u. f3ĺa.II. em. 35' f szoba

67,9Omr
25,34m2
45,83 m2
30,06m2
64,f6mr
6l,5Om2
33,68m2
56,47mr
27,70m2
31,50m2
60,61m2
f7,|Imr
43,84mr
f9,69mr
59,15m2
91,94 m2

59,29 tn2

64,00 mz

komfortos
összkomfortos
komfort nélkül
félkomfortos
összkomfortos
komfortos
komfortos
komfoľtos
félkomfortos
komfortos
komfortos
összkomfortos
komfort né|küIi
féll<omfortos
komfoľtos
komfortos
komfort né|ki.ili
komfortos



19.)BudapestVIII.'Tömő u.23lb,fszt'7. f+fé|szoba 52,80m2 komťortnélkĺi|i
20.) Budapest VIII., Vajdahunyad u' 11. fszt. 6. l+fél szoba 38,10 m2 komfort nélküli

Felelős: Kisfalu Kft.
Hatáľidő: 2013. október 28.

3.) felkéri aYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot apá|yázat eredményének a megállapítására'

Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő: 2013. október 1 6'

4,) hozzźi1áru|, hogy a pźiyázatra kiírt lakásolľa kĺĺtcitt bérleti szerződésekben bérbeadó, 10 éves
elidegenítési tilalmat kössĺjn ki.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határiđő: 2013. októbeľ 1 6.

5.) hozzájáru|, hogy a páIyázati Jelentkezési Lap ellenértékeként befizetętt 500,- Ft +Afa a Kisfalu
Kft. bevéte\étkéoezze'

Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő: 20l3. októbeľ 16.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 2013. szeptember 30.

Kovács ottó
ugyvezeto igazgatő

Töľvényességi ellenorzes:

Rimán Edina
jegyző

nevében és mesbízásából :*, ""i'' "" ,,*?:,TJćllJĺJt' 
^rN f

,{^ o#eb-v Mq
Dr.Mészźr Erika /

aljegyző
2013 tiKT il l'

Melléklet:
I. sz. melléklet: Pá|yázati felhívás
2. sz. melléklet: pá|yźĺzati jelentkezési lap



1. sz. melléklet

pĺĺyĺzĺTl FELHÍVÁS

A Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat megbizásából a Kisfalu Jőzsefvárosi Vagyongazdtĺ|kođő Kft. - a
Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének ..,.,/20]3. (. ..'' ) számĺł határozata alapján _
a páIyázat benyújtásakor lakással nem rendelkező, 40. évÍiket be nem toltött, legalább kozépfokú
végzettséggel, a Józsefváľosban 3 éve állandó lakcímmel, vagy tartőzkođási hellyel' valamint legalább egy
éves munkaviszonnyal ľendelkezok részére, a melléke|t tabláZatban felsorolt bérlakások béľbeadásźlra
,'LNR/2013 típusú'' nyílt pályázatot ír ki.

1.) A pályázaton azokvehetnek részt:

akik a ptůyázat benyújtásakor a 40, évĹiket nem töltötték be, és
legalább középfokú végzetÍséggel rendelkeznek (pld' szakiskolai, szakkoz,lpiskolai, gimnáziumi, és
minden egyéb végzettség, amely kazépfokú végzettségiÍ bizonyínányt ad), és
le g alább | 2 hőnapj a b ej elentett munkahellyel, vagy
rends zeľes j civedelemme l ľendelke zik, tov ább á
igazolja, hogy saját magtnak és a vele együttköltözó hozzćúartozőinak aZ egy főre jutó havi nettó
bevétele eléri a megpáIyázott lakás lakbérének a kétszeresét,

6. a Jőzsefvźtosban 3 éves állandó bejelentett lakcímmel, vagy 3 éves bejelentett tartózkodási hellyel
ľendelkezik.

Valamint:

1. aki saját magą illetve a vele együttköltĺiző hozzátaĺÍozőja lakóingatlan tulajdonjogćna| vagy
haszonélvezeti jogźwal nem ľendelkezik, vagy amennyiben legfeljebb Yo aľányú lakóingatlan
tulajdonjogtlva|, vagy haszonélvezeti jogával ľendelkezik. de annak hasznáIatában önhibáján kívül
akađályoztatvavan'

8. akinek a lakóhelve szeľint
9. akinek nincs az államháztaľtás felé taľtozása (NAV ieazolás)
10. aki apá|yázati hiľdetményben külon jelölt és felsoľolt munkálatok elvégzését vtil|a|ja.

Nem vehet részt a pályázaton:

1.

2.

a
J.
Át.

5.

akiaptiyázatbeny,(ljtásáramegá|lapítotthatáridőtőlszámított:
a) 5 éven belül téľítés ellenében szűntette meg az cinkormányzati lakásra

jogviszonyát, vagy azt magánforgalomban kevesebb szobaszámű, vagy
komfoľtfok ozat'ű lakásľa cseľélte,

b) 5 éven belül önkormźtnyzati lakáson ferrnálló bérleti jogviszonyával visszaélt

szóló béľleti
alacsonyabb

és eztjogeros
b íľósági íté|et me gćtllapította,

c) 10 éven be|il az önkoľmányzattő| vásarolt lakását elađta.
d) önkormźnyzati bérlakását az onkoľmźnyzattőI3 éven belül vásaľolta meg'

aki önkormányzati lakást jogcím nélkül haszná|

2.) MeepáIvázható lakások száma:

- a pá|yázó legfeliebb iisszesen 3 lakás béľbevételéľe. a sorrend megieliilésével nyújthat be

pá|yázatot



A pálvázg pálváząta ERVÉNYTELEN:

1. ha apźiytző az 7. pontban meghatátozott feltételeknek nem felel meg,

2. haapá|yázó valótlan adatot kozol,

3' ha a pá|yázó (legkésőbb a hiánypótlási felhívásban meghatźlrozott határidőig) nem csatolja a

jelentkezési lap mellé a szůikséges igazo|ásokat, melyek a kovetkezők:

a) apéiyźnatĺ feltételek megismeréséről szóló nyl|atkozat (I. számú mellékleĺ),
b) amegpá|yázott lakás fe|újitásźlratett nyilatkozat (2. számú mellékĺet),
c) házdssági anyakönyvi kivonat másolata,
d) élettársi kapcsolatra vonatkozó nyi|atkozat (3. számú melléklet),
e) a jelenleg haszntit lakásra vonatkozó szęrzodés másolata, illetve szállásadói igazo|ás_(4. számú

melléklet)'
Đ apá|yáző lakóingatlan tulajdonjogárő|, vagy haszonélvezeti jogźnő| szóló nyilatkozata (5. számú

mellékIet)
g) a pályázőval egyĹitt költöző hozzátartozók lakóingatlan tulajdonjogáľól, vagy haszoné|vezeti

jogáľól szóló nyilatkozata (6. számú melléklet),
h) a páIyáző és a vele együttlakó/együttköltözó szemé|yek kozötti ľokoni kapcsolat igazo|ástlra

szo|gá|ő okiratokat más o l atb an
i) munkáltató i igazo|ás, mely a j övedelemľe és a foglalk oztatts idótartamáľa vonatkozik,
j) a páIyźző és a vele egytitt költoző házasttnsának, élettársának és nagykorú közeli

hozzátartozójanak a pá|yázat benyújtását mege|ózo 1 havi nettó jcĺvedelmére vonatkozó
igazolás.

k) iskolai bizonyítvány másolata,
l) NAV igazo|ás EREDETI péIdányát,
m) lakhely szeľint illetékes önkormányzattő| helyi adőtartozásrő| szőLő igazo|ás EREDETI

pé|dźtnyźú,

4. ha apá|yźzó a jelentkezési lapot, vagy a kiíró á|ta| jővźthagyott taľtalmú nyomtatványon kiadott

ny1latkozatokat nem írja a|á, illetve szükség esetén (siket, vak, írás tudatlan, stb.) a záľadékot a tanuk

nem írják aIá.

5' ha az együttköltözők szfuna a hatályos ľendeletben meghatározottak szerint a lakásigény mértékét,

illetve a lakás befogadóképességét meglraladná, illetve nem éľi el.

6' ha a pályázatot a pźllyázati felhívásban meghatározott, illetve szabtůyszerűen meghosszabbított

pályázati hatáľidő |ejárta utan nyújtotta be.

1. ha a pá|yázatot o|yan páIyáző nyújtotta be, aki az önkormttnyzatta|, (helyi adó, bérleti díj stb.),

illetve az á|Iamháztartással szemben fęnná]ló, korábbi fizetési kĺjtelezettségét nem teljesítette.

8. ha apá|yázólpá|yázőval egyĺitt költözők külön-külön nyújtják be pá|yázatukat.

A p á,Jy ánő p á,Jv áuata er edménv te|enz

- ha a páůyáző 5 pontnál kevesebbet éľ el



A pályázat kiíľásának időpontia:

A lakások megtekintése:

Benvúitásának határidei e:

Benyúitásának helye:

2013. októbeľ 28. (hétfő)

az &dek|óďők részére a lakások megtekintését a mellékelt
táh|ázatban meghatározott időpontokban biztosítj uk

2013. november 27. (szerda) 800 
_ 

1600 őráig

Kisfalu Kft. Lakásgazđźikođási Irodáján (Budapest VIII., Őr u. 8.)

A pályázat személvesen benyúithatĺí be: hétfón: 13.30-től 18.00 óráig;
szeľdán: 08.00-től 12.00 őráig és 13.00-tól 16.30 őráig;
pénteken: 08.00-től 11.30 óráig

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

A pźůyázati anyag (pátyázati feltételeket .tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap és mellékletei) a Kisfa|u
xľt. ľĺĺzĺpénzteráňin (Budapest VIII., ir u. 8., Házipénztór nyifuatartási rendje.' hétfőn. ]3.j}-től l7.00
óráig; szerdán,. 08.00-tőĺ 12.00 óráig és 13.00-tól I5.30 óľáig; pénteken: 08.00-től ] ].30 óráig)

vásáľolható meg, és Kisfalu Kft. Lakášgazdátkodási Iľodáján (Budapest VIII., or u. 8,, az ügyfélfogadás

rendje., hétfőn: ]3.3T-tőt ]8.00 óráig,. szerdán: 08.00-től ]2.00 óľáig és ]3.00-tól ]6,30 óľáig; pénteken..

08.00-től ]]'30 óróig)vehető át.

FIGYELEM! Szüksée esetén a kiíró. a pálvázatok átvételekor az aiánlat lénvegét nem éľintő
technikai-foľmai kérdésekben hiánypótlási felhívást ađ ki. annak előrebocsátásával. hogv az

aiánlattevő írásbeli válasza semmilyen foľmában nem eľedményezheti az aiánlat módosítását!

A rrályázatok éľtéke|ésének szempontiai. illetve az elbíľálásnál alkalmazott pontľendszer:

I. Apáůyáző Jőzsefvároshoz való kötődéséhez:

pontozandó szempont adható pont

apá|yáző legalább 3 éve, a VIII' kerületben életvitelszeľűen lakik és állandó
l akcímmel, vagy bej e l e ntel'Í l.arrtőzko dási hellyel ľendelkezi k

apá|yáző legalább 5 éve, a VIII. kerületben életvitelszeľtien lakik és állandó
l akcímmel, vagy bej ele ntett tartőzkodási hellyel rendelkezik

apáLyáző legalább 10 éve, a VIII. keľületben életvitelszerűen lakik és állandó

l akcímmel, vagy bej ele rrtett tartőzko dás i hellyel rendelkezik

1 pont

2pont

4 pont

il. A pá|y ánaton elnyeľt lakásba költözőkhtiz:

pontozandó szempont adható pont

Az ineat|anb a kijlitőző pálv áző :

egy 18 éven aluli gyermeket nevel
ketto 18 éven aluli gyermeket nevel
Három, vagy tobb i 8 éven aluli gyermeket nevel

I pont
2 pont
3 pont



ilI. Iskolai végzettségz

pontozandĺó szempont adható pont

Az ingat|anb a ko|t:oző p á|y áző :

Középfokú végzettségu
Fęlsőfokú végzettségu

I pont
f pont

A pályázat eľedményének megállapítása:

Apá|yázatokat a Kisfalu Kft. éľtékeli és ennek a|apjánaYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság dont
arról, hogy a bérleti szerzođést kivel koti meg a bérbeadó szervezet. Azazonos pontszámmal rendelkezők
közül a nyertest és a második helyre sorolt páLyázőt nyilvánosság elott, közjegyzó jelenlétében a pá|yázati

eljárást lebonyolító szęrvęzet által jelolt 3 tagűbízottsźą soľsolja ki.

A pályázat eľedményhirdetésének időpontia:

Aptiyázateľedményét legkésőbb 2014.januáľ 27. (hétfő) ki kell hirdetni akként, hogy azt a Kisfalu Kft. és

a Polgármesteľi Hivatal hirdetőtábláján, valamint az onkormányzat inteľnetes honlapján legalább 10

munkanapľa ki kell függeszteni'

A pálvázat nyertese: a legtiibb pontot e|érłi pá|yáző

A Kiíľó a páIyázat nyertese mellett meghatározza azt a sorrendben következő pá|yázőt is, akivel bérleti
szerződést lehet kötni a nyeľtes visszalépése,vagy kiesése esetén.

Amennyiben a bérloként kiválasztott szcmély - ideérĺve u sorrendben következő pályázót ĺs - a béľbeadóval

valótlan adatot közĺilt, akkoľ a béľleti szerződés megkcitésére vonatkozó jogosultságćú elveszíti.

A Képvi se l o -testület fenntartj a a j o gát arr a, ho gy
az aján|attételi határidot indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbítsa,
az aj źnlati fe lhí v ást az aj ánlattéte l i hatáľi dő e l ott vi s s zavo nj a,

a páIy ázaÍi elj árást eredményte lennek nyilvánítsa )

a nyeľtes páIyáző visszalépése esetén, a soľon kovetkező páIyázőva| kösson bérleti szerződést,

az azonos feltételekkel rendelkezők kozül a nyertes és a második helyľe sorolt pá|yázót sorsolással

válassza ki.

A pá|yźző az Ąán|attú az aján|attételi hatáľiđo |ejártáig_ páIyázatok beadásanak hatáľideje - módosíthatja,

vagy visszavonhatja.
Az aján|ati kötöttség az ď1tn|attételi hataĺidő napjával kezđődik, mely 60 nap'

A pályázaton elnyert lakások bérbeadása: 1 év hatáľozott. időrę szóló bérleti szerződéssel, a pćiyázatt

kiírásban je|zett lakbér kétszeresének megfelelő óvadékfizetési kötelezettséggel, előbérleti jog biztosításáva|

történik. A nyertes pá|yáző koteles a Kisfalu Kft' onkormányzati Házkeze\ő Irodájáva| külon

megállapodásban rogzitett felújítási munkálatokat legkésőbb a béľleti szerzőđés |ejártának napjáig

elvégezni. A határidő lejáĺát követően - a bérĺő kéľelméľe - a bérleti szetződést a tulajdonosi jogokat

gyakorló bizottság egy alkalommal egy évi idotartamľa meghosszabbíthatja.
Az I év lejártfi követően a bérleti szeľzodés, abér|ő kéľelmére meghosszabbítható legfeljebb összesen - a
máľ eltelt béľleti időszakot beszámítva - 5 évre sző|őan, előbérleti jog biztosítźsával, ha a béľlő, a bérleti

szerződésben foglalt osszes kötelezettségének határidőn beltil elegettesz. 
A



FIGYELEM! A pályázaton elnvert lakások ĺ.0 éviq nem vásáľolhatóak mee.

A nyeľtes pályázó a bérleti szeľződés megktitéséie köteles béľbeadónak az alább felsorolt iratok
eredeti példányát bemutatni:

a) személyi igazolvány és lakcím kźlrtyźĺ,
b) 30 napnál nem régebbiházassági anyakönyvi kivonatot,
c) iskolai bizonyítv éný,

Amęnnyiben a nyeĺtes pál}'ázó a fenti (a-c pontig) okiratokat ä bérleti szeŕződés megkötéséie nem mutatja
be. elveszti iogosultságát a bérleti s4erződés megkötésére; és azt béľbeadó a sorľenđben következő
pályázóvď köti ľnég!

Budapest,

Kovács ottó sk.
llgyvezeto igazgatő



A lakbéľ méľtékét béľbeadő évente fe|ĺi

S
s
z

lakbé éľtékét bé

I

Bezerédi u. 6. A ép. 2. lh II.
ęm.29.

(Hrsz.: 346531N0)

Cím

dő év

z

Lakás
alapter

(.nt)

Fecske u. 18. A ép. fszt. 3
(}Iľsz.: 34994/A/0)

Szoba
alapter
.(.t)

J

67,90

JÓzsęf u. 47 . A ép.II. ęm. 4..
(Hrsz.: 35159/N14)

Szobaszám
és komfort-

fokozat

a

48,40

Lovassy L' u. 4ĺb. A ép. fszt
At.

(Hrsz.: 3516012lA/0)

Együttk lt
zók száma
(min.-max

fó)

31,50

Megpá|yázhatő |akások adatai

2 szobás
komfoftos

5

21,00

27,11

RigÓ u. 4. A ép. fszt. 1.

(Hrsz.: 35219/A/1)

Aktuális
bérleti díj
(nettÓ)*

min. 3 -
max. 6 fŐ

1 szobás
komfortos

11,t6

29,69

6

I szoba
sszkomfoľto

s

Vajdahunyad u. 1 1. A ép.
fszÍ'.6.

(Hľsz.: 35599/N0)

23,661,-

min. 1-
max.3 fó

Fe| jítási feladatok

16,65

Vakolatj avĺtás, festés, bej rĺrati
ajtÓ cseľe, parketta j avítás,

nyílászáľÓk j avítása iivegezése,
konyha burkolat csere,

kozmĺĺvezetékek felĹilvizsgálata
iavítása

I szoba
.félkomfoľtos

91,94

min. l. -
max.2 fo

10 q'77 -

Vakolat javítás' festés, aljzat,
parketta' járÓlap

csempeburkolatok j avítás vagy
cseľe, nyílászárÓk j avítása,

berendezési tárgyak pÓtláSa,
k zmĺivęzetékek feltilvizs gá|ata,

méroÓrák visszakapcsolása

40.85

Becsült
helyľeá|Iítási

ktiItség
ínettÓ)

min. I -
max.Z fö

2+féI szobás
komfortos

37,00

tz.ozz,-

lg n5

Tisztasági festés,
kozműv ezetékek feltilvizs sálata

6.706,-

1-780.000.-

min.4 -
max..ĺ fo

Falszigetelés j avítása, IéIegzo
vakolat készítése, festés,

mázolás, ny ílászárÓk fe luj ítás a,
burkolatok cseréj e, berendezés i

tárgyak pÓtlása, cseréje,
kozmÍiv ęzętékek feltilvizssálata

l szobás
komfort
nélkĺ'i1i

Megtekintés
idópontja

2013.ll.04. és f0|3.|l. l l. (hétfo)'
valamint 2013.1l.06. és 20|3.|l.I3.

(szerda) 9:00-9:15

32.039,-

1.778.000,-

A lakás teljes fel jításra szoru|, az
osszes he|yiségben vakolatjavítás,
festés, paĺketta csiszolás lakkozás,

hidegburkolatok pÓtlásą nyílászárÓk
javításą elektromos, gaz és
vízvezetékek feltilvizsgálatą

berendezési tárgyak pÓtlása, fozési,
ftitési lehetosés kialakítása

min. I -
max. 3 fó

20|3.1l.04. és f0I3.I1.l l. (hétfo)'
valamint 20|3.1l.06' és 20l3.l l.l3

(szeľda) 9:45-10:00

285.000,-

6.693,-

Vakolatok j avítása, festése,
nyí lászárÓk j av itása, mázolása,

burkolatok j avĺtása, pÓtlása,
bęręndezési tárgyak pÓtlása,

cseréj e, kozmĹivezetékek
fe|Ĺilvizs gálata, villanyÓľa

pÓtlása

2.s90.800.-

2013.11.04. és 20|3.| l.l 1. (hétfÓ)'
valamint 2013'|1.06. és 2013.l l.l3

(szerda) 10:15-10:30

20|3.11.04' és 2013.l l.l 1. (hétfó)'
valamint 20|3'|l.06. és 2013.11.13

(szerda) l0:45-ll:00

7.010.400.-
2013.1l.04. és 2013.|1.1 t. (hétfŐ),

valamint f013.11.06. és 20l3.1 l. l3.
(szerda) 1 1:15-1 l:30

r.690.000.-
2013'11.04. és 2013,| l.1l. (hétfo)'

valamint 2013 .| 1 .06. és 20l3. l l . l 3.
(szerda) I 1:45-12:00



s
s

z
Cím

7
Sárkány u,12/b. A ép, fszt.

10.
(Hrsz.: 35990/A/0)

Lakás
alapter
(-t)

8

Dugonics u. l 1. A ép. II. em
JU.

(Hrsz.: 360481A/0)

Szoba
alapteľ
.(*t)

Szobaszám
és komfoľt-

fokozat

59,29

9

47,36

Dugonics u. 14. A ép. II. em
36.

(Hrsz.: 36051/Al0)

Együttk lt
ozijkszáma
(min.-max

fŐ)

2 szobás
komfoľt
nélkiili

56,47

l0

Aktuá|is
bérleti dĺj
(nettÓ)*

KŐris u.  la. A ép. fzst' 7.
(Hrsz.: 358741A10)

29,78

min. 3 -
max. 6 fÓ

ll

2 szobás
komfortos

27,70

Illés u, l9. A ép. fszt.
(Hrsz.: 36103/A/0)

Fehijítási feladatok

5.859,-

Vakolat j avítása, festése,
padlÓburkolatok j avítása cseréj e,

konyhában alj zatburkolat
javítása, kamľában mennyezet

helyreállítása, ny íIászár ok
pÓtlása, javítása, fózési, fütési

Iehetóség kia1akítása,
beręndezési tárgyak pÓtlása,

kózmov ęzętékek felĺilvizs sálata

18,30

min.3 -
max.5 fó

1 szobás
félkomfortos

43,84 31,30

12.299,-

Becsült
heIyreá|lítási

kiiltség
(nettÓ)

Vakolat javítása, festése'
padlÓburkolatok j avítása cseréj e,
hidegburkolatok j avítása, pÓtlása,

cseréj e, nyílászárÓk pÓtlása,
javítása, cseréje, berendezési

tfu gy ak pÓtlása, kÓzmovezetékek
feltilvizs gálata, méľóÓľák

visszakapcsolása

min. I -
max.3 fo

I szoba + hall
komfoľt
nélkiiIi

60,61 38,30

7q))-

Vakolat javítása, festése,
padlÓburkolatok j avítása cseréj e,
hidegburkolatok j avĺtása, pÓtlása,

cseréj e, nyílászárÓk pÓtlása,
jav itása, cseľéj e, berendezés i

tźlt gy ak pőtlása, villanyvezeték
cseréj e, gázv ezeték cseréj e,

kózmöv ęzętékek fe]ĺilvizseálata

1.780.000.-

min. I -
max.3 fő

2 szobás
komfortos

Megtekintés
idópontja

Ż013.11.05. és 20l3.l l.12. (kedd)'
valamint f013.1l.07. és 20l3.l l.l4

(csĺ'itoľtok) 9:00-9: 15

min. 3 -
max. 6 fo

Vakolat j avítás, festés,
padlÓburkolatok j avítása cseréj e,

berendezési tár gy ak pÓtlása,
nyílászárÓk j avítása, pÓtlása.

kozmöv ezetékę k fe liil v izs gá|ata,
iavítása

2.731.770,-

I5.841,-

2013.l l.05. és f0|3.11.12. (kedd),
valamint 2013.1l.07. és f0l3.||.I4

(csütort k) 9:30-9:45

Vakolat javítás, festés,
padlÓburkolatok j avítása cseréj e,

beľendezési tárgy ak pÓtlása,
javítása, cseréj e, nyilászźrók

javítása' pőtlása,
kő zmöv e zetéke k fe l til vizs gá|aÍa,

iavítása

1.752.600.-
20|3.11.05. és 20|3.11. 12' (kedd)'

valamint 2013.1l.07. és 20|3.||.14
(cstit rttik)) I0:00- 10: I5

1.780.000,.
2013'll.05. és 20|3'|l.l2. (kedd),

valamint 2013.1 l.07. és f0|3.| |.1 4'
(cstitortok) l0:30: 10:45

1.400.000,-
f0|3.|1.05. és 2013.11. 12. (kedd),

valamint 2013'1 l.07. és 2013.11.14
(csĺit rtok) 1 1 :00-l l : 1 5



S
s

z

IJ
Tomo u. 23lb' A ép. fsn..7

(Hrsz.: 361931A/0)

Cím

I4
Dobozi u. 19' A ép. fszt. 10

(Hrsz.: 353761351A/0)

Lakás
alapter

('nt)

t5

Szoba
alapter
-(-t)

Doboziu. l9. A ép.I' em.4
(Hrsz.: 35316lAl0)

52,80

Szobaszám
és komfort-

fokozat

32,00

16

61,50

Lujza u' 22. A ép. fsn..2
(Hrsz.: 354f4lA/0)

2 és félszobás
komfoľt
nélkiili

Együttk lt
ozłjkszáma
(min.-max

fŐ)

I7

35,1 0

DankÓ u. 40. A ép. IV' em. 2
(Hrsz.: 35477 I Al0)

33,68

2 szobás
komfortos

Aktuá|is
bérleti díj
(nettÓ)*

min.4 -
max.5 fö

l8 DankÓ u. 30' A ép. III. em. l.
(Hrsz.: 354121A10)

z l,z)

55,20

min.3 -
max.. 6 fÓ

7.730,-

1 szobás
komfortos

t9
DankÓ u. l7. A ép. III' em.

28.
(Hľsz.: 35305lAl29)

Fe| jítási feladatok

Vakolat javítás, festés, mázolás.
padlÓburkolatok, berendezési
tárgyak, nyíIászárÓk j avítása,

pÓtlása, kőzmóvezetékek
feliilvizseálata.

19,70

64,26

20

12,055,-

I szoba +

hall,
komfortos

min. 1-
max.3 fo

DankÓ u. 16' A ép. I. em. 9.
(Hrsz.: 353161A10)

46,19

Vakolatok javítása, festés,
mázo|ás,, padlÓburko latok,

ny íIászár ók j avítása, berendęzés i
tárgyak, kÓzmóvezetékek
feIĺilvizs gálata, 

i avítása

30,06

2 szobás
cisszkomforto

s

Becsĺilt
helyľeál|ítási

k ltség
(nettő)

7.336,-

min. I -
max. 3 fó

20,21

Vakolatok javítása, festés,
mázo|ás,' padlÓburko latok

javítása, berendezési tárgyak
felĺilvizs gálata, nyílászárÓk
javítása' fÓzési lehetóség

kialakítása, kÓzmóvezetékek
fe Iiilvizs gálat a, j av iÍ'ása,

villanyÓra pÓtlása

45,30

1 szobás
félkomfortos

min.3 -
max. 6 fÓ

1.670.000.-

12,883,-

17,70

25,34

I szoba + hall
komfort
nélktili

Vakolat javítása, festés, mázolás,
bęľęndezési tárgyak

fe lĺi lv i zs gálat a kozmíLháló zat
felii1vizssálata

't<ot

min. 1-
max' 3 fó

24.933,-

2013.l l.05. és 2013.| l.l2. (kedd),
valamint 2013.|1.07. és 2013.1 1.|4'

(cstit rt k) 12:00-12:|5

1.s60.000.-

Megtekintés
idópontja

1 szobás
osszkomforto

S

Vakolat j avítása, festés, mázolás,
hideg-meleg buľkolatok j avítása,

cseréj e' beľendęzési tár gy ak
feliilvizsgálata kozmiĺvezetékęk

feltilvízssálata

min. 1-
max.2 fó

2013.11.05. és 2013'1 l. 12. (kedd),
valamint 20]13.|1.07. és 2013.1 I.14.

(csüt rtok) I 3:00-I 3: I5

4.256,-

1.330.000,-

Vakolat javítása, festés, mázolás'
hideg-meleg burkolatok j avítása,
cseréje, , a WC-t szeręlt fal|al el

kell ktilciníteni, berendezési
tár gy ak ko zmtĺ ve zetéke k

feltilvizssálata

min. 1-
max.2 fö

5oą'-

2013.|1.05. és 2013.| l.12. (kedd),
valamint 2013.| 1.07. és 2013.11.|4

(cstit rtok) l3:00-l3: I5

1.030.000,-

Vakolat j avítása, festés, mázolás,
hideg-meleg burkolatok j avítása,

cseréje, berendezési tárgyak',
kcizmtĺvezetékek fęli'i1vizssálata

1.620.000.-

Tisĺasági festés, ajtÓlap és tok
pÓt|ása és j avítása, zuhanytá|ca

j av ítása, kcizm ĺĺvezetékek
fe]ĺilvizssálata

2013,11.05' és 2013.11. 12' (kedd),
valamint 20l'3.|1.07' és 20|3.11.|4.

(cstitort k) l3:30-13:45

20|3.|1.05. és 2013.|l. l2. (kedd),
valamint 2013.l 1.07. és 2013.||.14.

(cstit rttĺk) l4:00- l4: 1 5

600.000,-
2013'11.05' és 2013,|1. l2. (kedd),

valamint 2013'|1.07. és 2013.11.I4
(csĹitÖrtok) 1 4:30-| 4:45

1.260.000,-

330.000,-

2013,11.05. és 2013.1l' 12. (kedd),
valamint 2013'|1.07. és 2013.II.|4

(csüt rtok) 15:00-15: I5

20|3.| l.05. és 20|3,1l.l2. (kedd),
valamint 2013.1 l.07. és 20|3.| |.l4

(csĺitoft k) l 5:30-l 5 :45



2. sz, melléklet

Kisťalu JózseÍ\lárosi Vagyongazdálkodó Kft. LNR/2013
Lakásgazdálkodási Iroda

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

(onkormányzati tulajdonú lakások bérbeadására kiírtpźt|yázathoz, apá|yázat benyújtásakor |akással nem rendęlkező,40' évüket be nem
töltött, legalább középfokú végzettségge|,aJőzsefvárosban 3 éve á|landó lakcímmel' vagytartőzkodási he|lyel, valamint legalább egy
éves munkaviszonnyal rendelkezők részére.)

A megpályázott |akás címe:
BudapestVIII...... ............utca ......'.'..házszám,.'',. ...emelet...'.'.'..ajtó

|. A pá|yálzó személyi adatai:

Neve:

Születési adataí: . . helv. . hó... .....nap

Családi állapota: hajadon, notlen U házas |---] elváIt |--.] ozvęgy

közjegyzói okiratta| igazolt élettárs 
n

anyakönyví nyilvántartásba bejegyzeÍt élettárs 
!

(A meefelelo vtĺIasztx-szę| kell ielezni!)

!

Al landó j el leggel bejelentett lakásának pontos címe:
(lakóhely) !! !! i ęzĄm Ieníi|és

..emelet....'.a.jtó

Be.i elentkezésének idopont.ia: ..hó.. ...nap

Iclei glenes j eI leggel bej elentett lakásának pontos címe:
(tartózkodási hely)

!! !! ir'szźlm.' ......'....település
emeleÍ aitó

Be.j elentkezésének időpontj a: ' 'hó'. ...nap

Apá|yázó által ténylegesen |akott lakás címe:
(e|enleg lakott lakás)

[!!n Ienii|é
hĄzązám mele Ô

Itt tartózkodásának kezdő időpontia:
...év.. ...hó' ...nap

f. A pályázó á|ta| jelenleg lakott lakáshoz kapcso|ódó adatok:

A pá|y ázo lakáshasználati j ogcĺme:

(A lakás hasznźl|aÍára fe|jogosító szerződés másolatát
męllékelni kell!)

a|bér|ó2,
családtag3, szívességi lakáshasználóa,
ĺinkormányzati lakáiban jogcím nélkül visszamaľadt lakáshasználó5'
magántulajdonú lakásban bérlo',
önkormányzati lakásban bérlótársl,
egyéb

(A megfeIelő választ a|á ke|l húzni!)

Apá|yázó áttal lakott lakás (szállás) tulajdoni formája: önkormányzatitulajdonú magánszemélytulajdona egyébtulajdoni
bérlakás foľma

!!!
(A megfele|ő vá|aszt x-szel kel| je|ezni!)

A p á|y ázó | akáshasznźi atźln ak kezd ő i d ő p o n tj a

PáIyźzó a|áírása



3. A pá|yźlző pá|yźnati részvétellel kapcso|atos nyi|atkozata:

(A megfelelo választ x-szel kell jelölni!)

a)

b)

sa.iát magam, illetve a velem egytittko|töző hozzźltalrtozóm beköltözheto lakóingatlan tulajdonjogźwa| vagy
haszonélvezeti jogával rendeIkezünk'

saját magam, illetve a velem egytittkolrtozó hozzátartozóm lakóingatlan tulajdonj ogáva| vagy haszonélvezeti
j o gáv a l re n d e l kezü n k, d e an n ak haszná| atäb an akadá|y o ztatv a v a gy u nk,

a határozott ideiű. előbérletijog nélkiili tjnkormányzati lakás bérlő.ie. vaeyok
- a lakásra fennálĺó béľleti joeviszonyomat a meekötendő bérleti szerzodés aláírásáig ieazoltan megszünte-

tem

d) hatáľozott idejű. előbérletijog nélkĺili önkoľmányzati tulajdonú lakásban bérlőtárs vaeyok
- a lakásra fennálló bérleti iogviszonyomat a megkötendo bérleti szerződés aláírásáiq ieazoltan megszünte-

tem

e) helyi adótartozásom, önkormányzati bérleményem után béľleti vagy hasznźl|ati díj, illetve különszolgáltatási
díj tartozásom van

Đ köztartozásom van (adó-, vám-, tarsadalombíztosĺtásijórulék és egyéb, az államhóztartás más alrendszere-
ive l sze mb e n fe nnál l ó fize t és i kö te leze tts é ge)

c) 5 éven belül térítés ę|lenében szrintettem meg önkormányzaÍi |,akásra szóló bérleti jogviszonyomat

h) 5 éven beliil jogellenesen önkormányzati bérlakásomat nem ľuháztam át

i) l0 éven belül az onkormźnyzattól vasárol ingatlanomat értékesítettem

i) A pá|yázati hirdetményben felsorolt munkálatok elvégzését sa.iát kcĺltségemen, térĺtési igény nélkül válla-

lom.

Igen

!
!

Nem

!
!
!
!
t-ttl

t__l

!

tr
I
!
!

T
!
!
!
n
!

4. Ä páiyźnő Józsefvároshozva|ó kötődésére vonatkozó nyi|atkozata:

(A m egfel e l o vál aszt x-szq!.!g !]-i9!q] n Ľ)-

legalább 3 éve, a VIII. kerületben életvitelszerűen lakom és állandó lakcímmel, vagy bejelentett tartózkodásl

hellyel rendelkezem

legalább 5 éve, a VIII. kerületben életvitelszeľűen lakom és állandó lakcímmel, vagy bejelentett tartózkodási

hellyel rendelkezem

legalább l0 éve, a VIII. kerületben életvitelszerűen lakom és átlandó lakcímmel, vagy bejelentett tartózko-

dási hellyel ľendelkezem

Nem

n
tr

n

lgen

!
n
n

5. A pá|yázó nyilatkozata a vele együttkölttiző szemé|yekľő|:
lelő váĺaszt x-szel ilIetve a fó esetén számmaI ke||

A megptllyázott lakásba velem együtt, az a|ábbi személyek koltcjznek:

a)l8 éven aluli gyermek:

ha igen, hány fő:

6. Apá|yáző isko|ai végzettsége:

Äz ingat|anba kö|töző pá|yázó:

Középfokú végzettségű

Felsof<lkti végzettségű

lgen

!
!

!
!

Pá|yázó aláirźsa



6. A' pá|yázaton elnyert lakásba a pá|yázóva| egyĺittkłi|tiizó további személyek:

A pá|yázőva| egytjtt kolt zik:
(név, szĹiletési hely, sztiletési év, hÓ, nap)

l)név:

sz.hely:

év:

Z)név:

sz.hely:

év:

hÓ:

3)név:

sz.hely:

hÓ

4)név:

sz.hely:

év:

Apá|yázővaI milyen jogcĺmen lakik egytjtt?
(hazastarsa' gyermeke, sziilóje, unokája, nagy.

szĺiloje' kozokirattal igazolt élettarsa)
A fentiek kozĺil a megfelelo jogcímet be kell

írni!
A rokoni kapcsolatot és a bejelentkezésÍ. igazo-

lÓ iľatok másolatát mellékelni kell!

hÓ

nap:

5)név:

sz.hely:

év:

jogcím:

hÓ

nap:

6)név:

sz.hely:

év:

Jogclm:

hÓ

nap:

7)név:

sz.hely:

év:

Jogcrm:

hÓ:

nap

jogcÍm:

hÓ:

nap

Az egytittkciltcizo" jelenlegi lakÓhelye:

Beielentett lakÓhelve:

Jogcrm:

nap

Bejelentett lakÓhelye:

Jogcrm:

nap:

Bejelentett lakÓhelye:

Jogclm:

Azegyiittk lt ző6jelenlegi |akÓhelyének
bejelentkezésének kelte:

Beielentett lakÓhelve:

Bej eI entkezésének idopontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bejelentett lakÓhelye:

Bej elentkezésének idopontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentett lakÓhelye:

BejelenÍkezésének idopontj a:

év:
hÓ:

nap:

Beielentett lakÓhelve:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentkezésének időpontj a:

év:
hÓ:

nap:

Be.j elenÍkezésének időpontj a:

év:
ho:
nap:

Pá|yźnő a|áirása



E pá|y ázat elbírálása szempontj ából:

'bérlő. bérlőtárs: az, aki a lakás egészét a tulajdonossal megkotött írásbeli szerzodés a|apjánhaszná|ja
2albérlő: az, aki önkoľmányzaĹi lakást, vagy annak egy részétaz Önkormányzathozzájáru|ásával, a béľlővel kötott ĺrásbeli szerződés
a|apján használ, iIletve aki bármely más tulajdoni formában |évő lakás egy részét atulajdonossal megkcitcĺľt írásbeli szerzodés a|apján
használ

3családtag: az,akialakástulajdonosának,illetvebéľtőjénękhozzátartozójakéntlakjaalakást
aszívességi lakáshasználó: az, aki nęm a lakás tulajdonosának, illetve a bérlőjének ahozzátartozójaként, de a tulajdonos, illetve a bérlő
engedélyével |akjaa lakást, írásbeli szerződés nélkül
5jogcím nélküli lakáshasználó: az, aki a Iakását a bérbeadó hozzájáru|ásayagy a vele való megállapodás nélkül haszná|ja (Jelen pályá-
zatnál csak aza jogcím nélkiili lakáshasználó, aki nem sajátmagának felľóható okból lett jogcím nélküli lakáshasználó.)

óegvLiľtkcjltözők: je|en pá|yázat e|birá|ásánál a lakásigény mérték szempontjából együttkoltözonek a pá|yázot és a vele együtt költözni
kívánó élettárson Íű| azon személyeket lehet figyelembe venni' akik a béľbeadő hozzájárulása nélkül fogadhatók be a lakásba, ezen
személyek: a pá|yázo házastársa, szi'ilője (öľökbefogadó, mostoha- és nevęlőszülője), gyermeke (örökbefogadott, mostoha- és nevelt
gyermek), a pá|yázőv a| j o gszerűen együttlakó gyermekének gyermeke

?befogadóképesség: az ,,ęgvtittköltözők'' és a további költözők egytittes száma szeľint, személyenként legalább 6 m2 lakószoba ide
értendő a ha||, az alkov és a hálófiilke is) alapterület kell hogy jusson

bęköltöző szemé|yek: aZ ',ęgyüttköltozők''. és a további kÖltozők egyĺjttes száma (az összes lakásba koltöző)

A pályázati kiíľásban szerep|ő lakások esetében. ie|en pá|yázatnál a|kalmazott lakásigény mérték:

Fisye|embe vett személvek száma: Lakás ieénv mértékének alsó határa Lakás ieény mértékének felső határa
f ftiis I szoba 1,5 szoba
3fó I szoba 2 szoba
4ro 1,5 szoba 2.5 szoba
5fő 2 szoba 3 szoba
6fő 2 szoba 3,5 szoba
]ťő 2.5 szoba 4 szoba
8fő 3 szoba 4,5 szoba
8 fő felett SzeméIyenként fél szobával nagyobb, mint

8 fő esętén
Személyenként fél szobával nagyobb,

mint 8 fő esetén

Pá|yŕnó a|áirása



l-
]. SZ. mellékĺet

A pá|yázó nyilatkozata

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pá|yázati feltételeket megismertem, azt megértettem, és ennek tuda-
tában töltöttem ki. A közölt adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy ha valótlan adatokat
közlĺjk, illetve ha a pá|yázati feltételeknek nem felelek meg' Vagy ha a szükséges igazolásokat nem csatolom
legkésőbb a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőig, az ósszes pá|yázatijelentkezésem éĺvénýelen.

Az a|ábbi lakásokĺa nyújtottam be pźiyázatot:

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

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

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

F'igyelem!

n
L_l

!
!

Kéťĺik, hogy a páIyáző, a címek mcigcitfi -be (I,2,3) sorszámmal jelolje meg, hogy melyik lakást szeretné

első, illetve másodsorban elnyerni.

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

páiyáző a|áírása

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

Aláírás:
Lakcím:



2. sz. melléklet

Pá|yáző nyilatkozata a

helyreállítására

megpályázott lakás

vonatkozóan

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

..,.szźtmalatti lakás elnyerése esetén a lakás pá|yázati kiírás szeľin-

ti rendeltetésszerű hasznáIatta alkalmas állapot he|yreá||íttlsát' az ott megjelölt határidőig saját költségemľe

vállalom'

Tudomásul veszem' hogy apá|yázati lakást béľbeadó egy évľe sző|őan, apá|ytzati kiírásban jelzetÍ.lakbér két-

szeresének megfelelő óvadék megfizetése mellett adja bérbe. Tudomásul veszem továbbá, hogy az 1 év időtar-

tam a\att a helyreállítási munkálatokat koteles vagyok elvégezni, s amennyiben ezen kötelezettségemnek határ-

időben nem teszek eleget, aIakást elhelyezési és térítési igény nélkul, ingóságaimtól kiürítve, a befogadott SZe-

méIyekkel együtt elkell hagynom.

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

páůyáző a|áírása

személyi igazo|v ány száma (kötel ező)

ügyleti tanú jelen okiľat aláírásáva| igazolom, hogy . pályáző je|en

ok irat arta|mát fe l o l vas ást kö vető en me gértette, é s azt kézj e gy év e| |átta eI.

Aláírás:
Lakcím:



3. sz' melléklet

Nyilatkozat
élettársi kapcsolatról

Alulíľott (születési név: születési hely:

szám alatti lakos és

élettársa
.....,,;,i;ie.i iai' .....::.'.....'......;yj; ";".ĺ.i]:::::

név: . születési hely:

.szám alatti lakos büntetőjogi felelosségünk tudatában kije-

*nincs

lentjĹik, hogy . , .. . ... őta élettársi kapcsolatban élünk'

Kozös gyeľmekünk:

1.) neve: .... sztiletési idő: anyjaneve: .

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

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

4.) neve: .. születési idő: .. .. . . .. anyja neve: .

Budapest,20|3. . .. hó ....'nap

*van

nev

" 
ŕi ; i;"i -ai ĺ.i 

" 
i';*Ť#*lää,;:.JJ:ľ3]

a|áírásźlvaI igazo|om, hogy . .. pá|yázo jelen
és aztkézjegyéve] |átta ęI.

Aláírás:
Lakcím:

nev



4. sz. mellłźklet

Szállásadói igazolás

idő).. ......(anyja neve) a ,.,,,
....szźml alatti lakás tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője (a megfe-

lelő rész a|tůluzanđő) igazolom, hogy '.....(pá|yázó) a fenti cím alatti lakásomban

.'(év) ' ..'..(hónap) .........(nap) _tól folyamatosan, életvitelszerűen családtag3, szívességi lakás-

hasznáIőa, a|bér|óz (a megfele|ő rész a|áhízandő) jogcímen lakik. egyben vállalom, hogy a pá|ytzat kiíľója a
*'Lulajcliłlronlatibćrlenlćnve met kć'pezći i.ngatlanban környczettanulmán.É végezzen.

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

a szá|Iźsadő aláirása

személyi igazo|v ány szćmla (kotelező)

E pá|y ázat elb írálása szempontj ábó l :

3családtag: az,akialakástulajdonosának,illetvebéľlőjénękhozzátartozĺĺjakéntlakjaalakást
közę|ihozzátartozők: aházastárs, azegyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek,az

öľökbefogadó-, a mostoha. és a nęve|tszülő, valamint testvér; hozzátartozó továbbá: az é|ettárs, az egyeneságbęli ro-

kon házastáľsa, ajegyes, aházastźts egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastźlrsa
aszívességi lakáshasználó: az, aki nem a lakás tulajdonosának, illetve bérlőjének hozzźúartozójaként, de a tulajdonos illetve a bérlő

engedélyével |akja a lakást, írásbeli szerződés nélkül2albéľlo; az, aki önkormányzatí lakást vagy annak egy részét az Önkoľmányzathozzájáru|ásáva|, a bérlővel kötott írásbeli

szerzodés a|apján használ, illetve aki bármely más tu|ajdoni formában lévő lakás egy részét a tulajdonossal megkötott íľásbeli szerző-

dés alapján haszná|

* Meýlelő rész aláhúzandó !



5. sz. melléklet

A pá|y ázó lakóingatlan tulaj donj ogárő|,
va gy h aszonélv ezeti j o gá ľóI sző|'ő nyilatkoza ta

i;ői'''....''' '.' ''. '......':.:........:.... ĺ,,ii, ,J,:ą palii.ĺ 
,#í!" ;ń; älei,i,i,^l ti:,ě,1f',no,ľ,u,,;

(telepulés neve), |lrsz. alatt felvett, természetben '... ......'' (te-

lepulés neve), ...(iú/utca/,..)...'... szźm a|attta|á|hatő ... ..... megnevezésű in-
gatlan, ... l . . . ar ányú * tul aj dono sď haszon éIv ezőj e vagyok.

Kijelentem tovább, hogy az itt megjelölt ingatlan haszntt|atában akadá|yoztatva vagyok tekintettel arra,hogy:

apźiyáző aláírása

személyi igazo|v ány száma (kötel ező)

(FIGYELEM! A nyilatkozatot, az irut úthúzása mellett akkor is allÍ.kell írni, ha nincs a púlydaÍnak tulajdona,
vagy haszndlatijagaĐ

;ŕä.*;i#;i;l;i';;*Ťá;"'.ĺilľ,;:.ä:äľt:^::,t:ł";',ä'".1"'äľ:ľ'
. pá|yáző jelen

A|áítás:
Lakcím:



6. sz. melléklet

A pá|yázóval együttkö|töző hozzátartoző |akőingatlan tulajdonj ogáről., vagy haszoné|-
v ezeti jogáról szóló nyilatkozata

ii)....................'.'.'..'....:...a,,i,;.;;.;;pilii.Á,#í!";ki;;;^|ai,xĺ,^lui1i,",!1;"
... (telepulés neve), Itľsz' alatt felvett, természetben .... ........(te-

lepülés neve), ,...'(utlutca/.').... szĺám a|attta|á|ható ..... '... megnevezésuingat-
|an, ... / .. . artnyu *tulaj donos aJ haszoné|v ezoje vagyok.

Kijelentem tovább, hogy az itt megjelölt ingatlan haszná|atthanakadźiyoztatvavagyok tekintettel arra,hogy:

a p á|y ázőval e gyüttkö ltö ző
a|áirása

személyi igazolv ány száma (kötelező)

(FIGYELEM! A nyilatkax,atot, az irat áthtiuÍsa mellett a pdlydzlíual egyiittki)lttjző személynek akkoľ is a.lá
kell írni, ha nincs tulgjdona, vagy hasznd.lati jo'ga!)

A|áírás:
Lakcím:



CSATOLVA Igen

!
é l ettárs i kapcso l atra vo natkozó ny i|atko zat:

CSATOLVA

a pá|yáző lakóingatlan tulajdonjogáról, vagy haszoné|vezeti jogáró| sző|ő nyi|atkozata:
CSATOLVA

he ly i ad ótartozásľa vo natko ző igazo|ás EREDETI p é ld ánya:
CSATOLVA

apá|yáző és a vele egyĹittlakó közötti rokoni kapcsolat esetén a ľokoni kapcsolat igazo|źnára szolgáló iľatok másolata
(pl. születési-,házassági-, anyakonyvi kivonat, kcjzokiľattal igazo|t élettársi kapcsolat esetén közjegyzői okirat)

CSATOLVA Nem

!
a pá|yáző és a pá|yźuóval jelenleg nem egyiittlakó, de a pá|yźzati lakásba kclltözni szándékozó további szeméIy közötti
rokoni kapcso|atigazo|ásáraszo|gźiló iratok másolata (pl. születési-,házassági-, anyakönyvi kivonat, közokiratta| igazo|t
élettáľsi kapcso lat esetén közjegyzői okirat)

CSATOLVA

A ie|entkezési laphoz csatolandó iľatok. igazolások átvÉteli elismervénye és hiánvpótlási felhívás:
(A megfelelő vtúasń. X-szel kell jelezni!)

a p á|y áző s ze m é ly i i gazo |v ány ának é s l ak c ím k árty áj ának m ás o l ata :

CSATOLVA

a p á|y ázati fę ltéte l ek m e g i smerésérő l szó l ó ny i|atkozat..
CSATOLVA I

Igent
gęn

!

Nem

!
Nem

tr

Nem

I
Nem

tr

Nem!
Nem

!

a megpá|y ázort lakás fe lúj ítására vonatkozó nyi latkozat:
CSATOLVA

a lakás haszná|atára feljogosító szęrződés másolata, il|etve szállásadói igazolás:

lgen

n
Igen

n

Igen

!

Igen

!

!
Igen

tr

n
Nem

!

Igen

n

Igen

!
Igen!

a pá|yázova| együtt költöző hozzátartozók lakóingatlan tulajdonjo gárő|, vagy haszonélvezeti jogáról szó|o nyi|atkozata:
CSATOLVA

a pá|yáző munkáltatói igazo|ása (a foglalkozás időtaľtamára vonatkozóan):
CSATOLVA

NemI
Nem

!

Nem

T
bírósági ítélet (házasság felbontásáról, a gyermek elhelyezésről, a lakáshaszná|atáro|), i||etve az élettársi vagyonközös-
ség megszűntetésérő l szó ló közj egyzői okir aÍ.

CSATOLVA Igen Nęm!n
Igen Nem

- NAV igazolás EREDETI pé|dánya:
CSATOLVA



- apáIyázó és a vele együtt költözőházastársának, élettáľsának és nagykorú kcjzeli hozzźúartozójának apá|yźlzat benyújtá-

sát megelőző 1 havi nęttó jövedelméľe vonatkozó igazo|ás,
CSATOLVA Igen Nęm

!n
- végzettséget igazoló bizonyítvány, okirat másolata

CSATOLVA Igen Nem

n!
- a jelentkezési lap és dokumęntáció megvásárlásátigazo|ő pénzÍárbizonylat másolata

CSATOLVA Igen Nem

!!
Budapest,20l3.

átvevő a|áírása

P áůy áző nyilatkozata hiánypótlási ktitelezettség telj esítésére

;";j .........'................. ....(""yl;;"';i il"*ĺ::ľ,"";;;;; n",, 
"'. 

ťŇwzoi; ;;;",ú ł:;;ľ::;:
benyújtott pá|yázatom éľvényességéhez a fenti átvételi jegyzéken hiányként felttintetett iľatok pótlása szüksé-

g.,. 't hiánypótlást amainaptól számított3 munkanapon belül koteles vagyok megtenni'

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a hiánypótlási fethívásnak határidőn betül nem teszek eleget, pá-

|yázatom érvénytelen.

Budapest,2013,(év).. .'(hó). ...(nap)

páiyáző a|áírása

személyi igazo|v áĺy száma (kotelező)


