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A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:

1.) a,,DFV2013.típusú,, pá|yźnaton meghiľdetett Budapest VIII., Vajdahunyad u. 23.v. emelet
2. szźm alatti lakásra benyújtottpá|yázatok nyertese:

Papp Mráľia (4 pont)

Nincs soľrendben következő pá|yaző.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezetĺ5 igazgatőja
Hatáľidő: 2013. október 16.

2,) a,,DW2013típusú'' pźllyázatonmeghiľdetett Budapest VIII.' Vajdahunyad u. 23.Iil. emelet
t. szám alatti lakásra benyújtottpźiyázatok nyeľtese:

Peágics Aladárné (4 pont)

Nincs soľrendben következő pa|yáző.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető lgazgatőja
Határidő: f0I3. októbeľ 16.

3,) a,,DHl2013.típusú,, páIyázaton meghiľdetett Budapest VI[.' Kaľácsony S. u. 24. ftĺldszint
3. szźm alatti lakásra benyújtottpáIyazatok nyeľtese:

Bóni Miklós Istvĺín (4 pont)

Nincs soľľendben következő pá|vtnő.

Felelős: Kisfalu Kft iigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013. október 1 6.

4.) a,,DW2013.típusú', pźiyźnaton meghirdetett Budapest VI[., Dankó u. 7. I. emelet 2. szźlm

al atti l akásra b enyúj to tt p áIy źnatok nye ľte se :

Pintér Zo|tźnné (4 pont)

Nincs sorrendben kcĺvetkező pá|yáző.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja r*=. i : -...-r*--:^.- ' : ľl(oí
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Határidő: 2013. októbeľ 16.

5) felkéľiaKisfaluKft.-t,hogya|.),2,)3,),4,)pontbanmeghattlrozottlakásokľavonatkozőana
nyeľtes pá|yázőIrkal a bérleti szerzodést kössę meg. A pá|ytuatľa kiírt lakásokľa kötött bérleti
szerzóđésbe bele kell foglalni, hogy a bérlő a lakást a bérleti szerzóďés megkcitésétol szttmított
10 évig nem veheti meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. novembeľ 30.

6.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a ,,DHl2013'típusú'' páIyázat ismételt kiftźĺsáĺa, 16 db lakás
vonatkozástlban - melyre érvényes pályázat nem ,źrkezett -, azzal a móđosítással, hogy a
pá|yazőnaknem kell NAV igazo|ást csatolni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatőja
Hatáľidő: 2013' októbeľ 16.

7.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az ismételt ,,Dw2073.típusú'' bérlakás péiyázat taĺtalmi
kĺjvetelményeiľe vonatkozőan tegye meg javaslatát, legkésőbb a Képviselő-testĺilet 2013'
novemberi első rendes üléséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. novemberi első rendes ülése

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 2013, október 16'

po1gármester

Törvényességi ellenőrzés :

Riman Edina
jegyző

nevében és mesbizásából :

k,,,,fuŻ€^4
aljegyzo

"d-. ťá^-\.

?013 Üp{T 
.i 

fj


