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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi tr

Hatźr ozati iav aslat a bizottság szátmáĺ a:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzüg.vi Bizottság/ Humiánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testĹiletnek az előteriesztés me#áĺgyalását.

Tisztelt Képvĺselő.testĺilet!

A Józsefuĺáľosi onkoľmányzat tulajdonában álló lakások bérbeađásĺínak feltételeiről, valamint a
lakbér mértékéľől sző|ő 1612010.(III.08.) szźlmí ľendelet 3. $ (l) bekezdés szerint: ,,A Képviselő-
testiilet a bérbeadó szervezet előteľjesztése alapjan minden évben - a k1ltségvetési kancepció
elfogadásával egiltt - irányelveket hatátoz meg aľľól, hogy az adott évben az tires és viĺľhatóan
megtiľesedő lakások kĺjzül a 3. $ (4) bekezdés a)-n) pontjaiban meghatźtrozott béľbeadási jogcímek
a|apján a bérbęadásľa milyen aľĺĺnyok érvényesítése célszerű.''

Ennek érđekében a Kisfalu Kft 2012. miíľciusban elkészítette a 20|2. évi Lakásgazdálkodási
iľiínyelvekettartalmazó dokumenfumot, melyet aJőzsefuárosi onkormĺĺnyzatKépviselő-testiilete, a
100|20|2.(III.21.) szźtĺuhatźrozatával elfogadott. Határozatáva| döntött aĺľól, hogy meghatźrozott
irĺĺnyelvek keľiiljenek felülvizsgá|atra a LELEK program keľetein be|n| 2012. janurĺľ 9. és 20|2.
április 30. közötti időszakban végzett, ĺinkormányzatí tu|ajdonú béľlakásokat érintő rendkívĹili
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bérleményellenőľzés eredményeinek ismeretében.

lĄa1fu.: ł-ctl .



Jelen előteľjesztés kidolgozása sorĺán megjelenítettfü továbbá az eIfogadott irlányelvben a20I1. évi
állapotként rogzített, lakásállomány szęrkezetét érintő és ezen statisztikai adatok időszaki
véitozásait.
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2011. év zdró _ 2012. év mújus aźró adatok alapjón

Az épületek ľehabilitációja ellenére a keľtilęti lakásállomźnyra még mindig a korszenĺtlen szeľkezet
és az alacsony minőség a jellemző. A vagyonkataszteri adat szerint 5042 đb önkormónyzati
tulajdonú lakással rendelkezik az onkarmányzat, mely az alóbbiak szerint csoportosíthatók.



- Hasznosítható 302 5,76yo

vĺźltozás

- Nem hąsznosíthątó 255 4,44vo

váItozás

Ko mfo rtfo k o zat s ze fi n t i
összkomfortos 40u 8,77%

komfortos 2307 43,980/o

félkomfortos 517 9.86%

komfort nélkiili' l83 t 34,gtvo

sziilcséglakas 130 2,48%

Szobasuźm szerinti ĺ00yo

I szobąs 3553 67,74Yo

I,5 szobás 477 9,09%

2 szobds 881 r6,80%

2,5 szobąs 8ó 1,64%;0

3 szobas, 100 l,9lo/o

>3 szobąs 148 2,82Yo

Megállapítások

A 2011. december 31-én kozzétett zárő adatokhoz képesÍ,,20|2. május 31-én a teljes (5042 đb)
bérlakás állomány 4,38 oÁ.os (203 db) cs<jkkenést mutat, melynek oka egyľészt az elídegenítésbőI
(béľlők vétele és aľverési nyertesek részére), másrészt épületbontĺísokból ered (Bókay János u. 31;
33 ;35;37 - I2I db).

A bérlakás állomríny cscjkkenését tiikľözik a tulajdonviszony szerinti megoszláSban megjelĺilt
Számok is, mely alapjźn megállapítható, hogy a teljes lakásállomány 38,48%o-a tĺáľsashazi
lakóépiiletben van' míg a 6l,5|oÁ-aatisńźn <inkoľmanyzatíil|ajdonú lakóépületben talźlhatő.

A csökkenés nyilvánvalóan a hasznosÍtható lakásállomany mennyiségét is érintette, hiszen a
kozzétett adatok alapjan 203 darabszźlm csökkenést jelent. A teljes bérlakás állomĺány
darabszźlmźůloz viszonyítottan a hasznosítható lakásállomiĺny csökkenése - a 2010. és 201 I . év zźxő
adatainak összehason]ítasa a|apján _ méľséklődött, amely elsődlegesen az elidegenítési- és a
pľoj ektfolyamatok lassulásából adódott.

Az iires lakásállomány mennyiségi cscikkenése ellenéľe - a teljes állományhoz viszonyított a#nyźt
tekinfue - a lakásállomány hasznosításźnak pozitív vá|tozásait is mutatja, hiszen a gazđasźtgos

működtetés aĺĺĺnyaira is hatást gyakorol. Az tires lakásállomarry Q0l2. év májusi záĺő adataa|apjan
468 daľab) folyamatosan változik, részben a bontĺĺsok, részben a hasznosítas módjainak vźitozása
a|apjźn. A hasznosítás módjainak vá|tozásaiba tartoznak elsődlegesen a bérlakások leadása,
bontása, átminősítése, bérbeadása, csatolása, kcizéľdekű hasznosítása, stb.)

A LÉLEK Program keretein belül 20 db lakás kertilt korszenĺsítésre, illetve a IYSZ részérę
átadásra, - amely az e|mtilt időszak kcĺzérdekrĺ hasznosításanak kiemelkedő eleme - azon célból,
hogy a lakások a programba bevonásra keriilt és rehabilitáciőĺ résffievo, korábban hajléktalanok
részére kerüljenek kiutďásra. A program keretein beliil lett kialakítra a ĺÉĺpr'rĺxz II.

ľehabilitációs állomás, mely a VIII. Szerdahelyi u. 5. szźrĺl a|att ingatlan fe|hasznźiásával - 2 |akás
megszĹintetése mellett - került kialakításra. A teljes bérlakás állomany mrĺszaki megoszlásában
jelentős és érdemi arźnyvá|tozźs a20|1. évi záľő ađatok,hozviszonyítottan nem töľtént, követték az
állomlĺny đarabszámvźt|tozźsainak aľánvait 
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r,ĺ.xÁs cĺ. zĺ ĺĺI<onÁsr ADAT oK
2012. január _ 2012. mújus időszakdban

ľÉnľľl.uľsr ĺoccÍľm'x ffi,
u.ir'.

ffĺ
a.) pá|yźzatiftjźn, 0

b.) rendkívüli élethelyzetben lévőkkellétesített bérlet, páIyźnaton kíVĺil, 2
:

^ \ bérlő halála után a lakásban visszamaľađt jogcím nélktili használókc.) 
elhelvezése.

0

d.) |akásgazđźtlkodási feladatok teljesítése éľdekében töľténő elhelyezés, I !),.

ĺ.

e.) béľbeadás minőségi csere keretében, pźly tnaton kívül, 8

méltányos sósból cs ĺikkentett értékkilanbazet I

méltányosságból ] 00%-ban elengedett értékkalanbazet 6

t e lj e s éľ t é kktil ö nb ö z e t díj hátr al é k b e s zámít á s a me l l e tt 0

telj e s ér téklľül ônb ö zet I
f.) béľlőkijelĺilési és bérlő kiválasztási jog alapjźn, 2 Ílj

n \ kozszolgźtlati a|ka|mazottak részére szo|gá|ati jelleggel, gyeľmek- vagy
ő. ) hĺízioľvosi feladatok el|átásźra szolgáLatij elleggel,

0

r;1.

ľ
1i

h \ tcirvényben, bírósági- vagy hatóságihatáĺozatban előírt bérbeadási vagy.'., 
elhelyezési kötelezettség a|apjtn,

87

i.) közérdekű célok megvalósítása érdekében, 8 t':'
iŚ:]

j.) HVT teľÍiletén feltétel bekövetkeztéig, 0

k.) előbérlęti jog a|apján, tt4
l.) házfeIngye|ői szo|gá|atije11eggel, I ři

-.. ' olyan jogcímnélküli lakáshasználók elhelyezése keretében, akik
-.) l.*ĺuu* ňe'lol. voltak.

4
ii

n.)
nem lakás célú helyiség
szerződés ktĺtésével

lakássá minősítését kĺjvetően. új béľleti
0 ,,ł|.

r,.txÁsc.ł.znlĺĺl<oDÁsHozroľoooTE\ruKEI\-Y'SEGEK
házfe|ugy elői lakások száĺna (aktív) 18

lakáscseréh ez torténó ho zzźljara|ás 12

elidegenítés bérlő részéte 73 ĺi'

eliđesenítés árverésen 53 Í!;l.

bérleti jog felmondása 240

karhatďmi kilakoltatás 5

létrej ött t észletťlzeté si me gállapo dás 135 !ti

létrejött ACST megállapodás 46 :i:,

jogi eljĺíĺás kezdeményezése l

*- 20|2. évtől nyilvźntartva

4



III.
r,Ér,nx PROGRAM keretein beliil tiiľtént ľendkívülĺ bérleményellenőrzés tapasztalataĺ

2012. januúr - 2012. ópľilis

A fentiekben máľ hivatkozott rÉrBr Program lényeges eleme volt - aAO|Z.januaĺ és2012. április
kĺjzcjtti időszakban zaj|ő
kiemelkedő célja volt, egyészt a bérlakásokban é1ő lakosok szociális és jogi helyzetének,
másrészről a lakhatás műszaki kcirĹilményeinek vizsgźlata. Ennek érdekében a Polgáľmesteri
Hivatal, valamint a KISFALU Kft munkatársaiból felállított team feladata volt, hogy a lakásokba
bejutva, a műszaki és szociális szempontok alapjan összeállított adatlapot kit<iltve és fenyképeket
készítve, az adott lakás főbb jellemzőiről a felmérést elvégezzék, i|Ieť,te a rogzített adatokat
központi nyilvźntartasban összesítsék. A felméľés jellemzően problémamentesen _ -9}Vo-os
aranyban - a bérlők együttmfü<idése mellett tĺjľtént.

A felmérés 3 fb csopoľt kialakulását (sikeres, sikertelen, iiľes lakásállomany) eredményezte.

Sikeres.felmérés:

Sikeres felmérésnek kellett tekinteni' ahol a fent nevezett adatlapok kitĺlltésre kerültek, és azt a
felméľők vďamint a béľlők egyaľant aláirtak. A feldolgozott aďat|apok alapjĺín a sikeres felmérés, a
teljes hasznosított lakásállomlíny tekintetében 89,5%o aľanyban megvalósult, ami 4094 đb adatlapot
jelentett.

Sikertelenfelmérés:
Sikertelen felmérésnek kellett tekinteni, ahol a fent nevezett adatlapok,,tiÍesen'' azaz|<ltl|tés nélktil
keľültek leađásľa. Ennek jel|emzo oka a lakásba való bejutás akadályozottsága (bérlő távolléte,
elutasítása, stb.). A sikeľtelenség elkertilése éľdekében, minden olyan esetben, ahova a felméľő
kollégfü a lakásba az e|só kör soľán nem jutottak be, oda előzetes kiértesítés mellett több ízben
visszatértek.

A feldolgozott ,,tires'' adatlapok a|apján sikeľtelen felméľés a teljes hasznosított lakásállomany
tekintetében |0,5o/o aúnybanttĺľtént, ami 480 db. lakást érintett.

Azoĺ esetekben, ahol a bejutás nem volt biztosított, az énntett lakások jogi, műszaki és gazdasági
vizsgá|atajelenleg is folyamatban van. A vizsgźůatok célja, az adott lakás státuszźnak tisńtlzása,
valamint stiítuszának megfelelő intézkedések kezdeményezése.

Üres lalrnsállomány
Felméľések a lÉlgr Progľam keretein kívĹiltĺiľténtek meg - a KISFALU Kft feladatkĺirén belül -,

melynek elsőđleges céIja az tiręs lakások _ 468 db, amely a teljes lakás állomźny 9,28 oÁ-a -
miiszaki állapotĺĺnak felmérése, valamint a helyreállításukhoz sziikséges kciltségek megbecslése. A
felméľések nem éńntették a felújított, újszenĺ éptiletben, valamint bontasra kijelĺllt éptiletben
ta|áIhatő és elidegenítésre kijelölt, valamint a 6 hónapon belül felméľt és költségbecsült lakásokat.

A felméľés eredményeként kapott költségbecslés 233 db lakást érint, mely a|apjan a műszaki állapot
rendezése illetve a lakhatás állapotlínak helyľeállítása érdekében a megbecsült fonásigény a koľábbi
felmérésekkel cjsszevontarl 323.845.000"- Ft.

Műszakĺ szempontok alapián szeľveződő. központi adatfeldolgozás statĺsztikai iellemzői.
Felmérésné| haszná|t adatlapok feldolgozott adatu aIapján késziilt (4094 db.)' abból pedig
kifejezetten a műszaki adatok figyelembevételével készítettĹik statisztikai jelentéstinket, meLyet az
alábbiak jellemeznek.



felúiított, úiszerű 829 20,250/o

ótlaqos 244r 59.62%

le l o kott, romos, fe l újíta n dó 824 fo.L3%

ffiilľĹäitrě*.ł
kifogóstalan 1001 f4.45%

megfelelő 2539 62,O2%

elhanyagolt 554 L3,530/o

elhanvasolt 747 L8,25%

karbantartott 3347 81,75%

szabá|vos 3080 75.230/o

szabá|vtaIan 7074 24,770/o

mérséke|t 756 L8,47%

ielentős 520 If,70%

távhő, házközponti 283 6,gtyo

cirkó 130 3,L8%

esvedi eázúzemű 2586 63.17%

egyedi, elektromos 826 20,rgyo

egyedi, esvéb 269 6.57o/o

A statisztikai aľanyok vélhetőleg a teljes lakásállomźnyra is vetíthetők, így a kapott számadatok
a|apjan tett megállapításainkat ennek megfelelően is éľtelmeztfü.

A fenti táblazatban összefoglalt adatok a|apjan|ź.Íhatő, hogy a felmért lakásállomány mintegy ll5
részének az á||apota felújításľa szorul. Ennek arźnyát rontja - ha figyelembe vesszfü -, hogy a 468
db felmért iires lakás köZĺil 233 đb lakás esetében megállapítást nyert a felújítas sztikségessége,
melynek fonásigénye jelentős terhet rő az önkormanyzati kcjltségvetésľe. Az arány jelentősnek
tekinthető az ilzemeltetés szempontjából is, mivel a kifogásolható műszaki á||apot komoly hatiíssal
v aI7 az tizemeltetés költségeiľe.

Pozitív tényezőkén tekinthetiink a kaľbantaľtást és tisztaságot je||emzo mutatókra, amely mindkét
esetben 20Yo a|atti éľtéket j elent.

Nem elhanyagolható tényező,hogy az utólagos korszenĺsítések soľán a kialakításokYą-e a műszaki
szabályoknak, előírásoknak nem felelnek meg.

Kiemelt pľoblémát jelent, hogy a vizes és salétromos lakások arźnya a teljes állomány 3l.I7 %-át
éľinti, azon belül a lakások ttibb mint Il3-át fokozott mértékben sújtja.



A fiitési módot jelIemző adatok alapjan megállapÍtható,
melyen beltil az elvárt igényeknek a 73 oÁ felel meg. A
többnyire gazđaságlalan, és amaí elvĺĺrásoktól elmaľad.

hogy a lakások 93 %o-a egyedi fiítéSri,
fennmaradó lakásállomány f,ĺtési módja

A bérleménvellenőrzés szocilźlis iellemzőí:

A komplex bérleményellenőrzés úgy keľült megszervezésre, hogy az ellenőrzés egyidejűleg több
célnak is megfeleljen, ezek:

- minden bérlemény legyen felkeresve;
- legyen felmérve a béľlők szociális helyzete (munkanélküliség, jövedelmi helyzet,

életkĺjľülmények);
- legyen feltarva a lakás vagy rendeltetésszenĺ hasznźl|hatősága elvesztésével fenyegető adósság

nagysźrya(bérletidíjtartozźs,könłzęmiadósság);
- hívjrĺk fel a figyelmet a hajléktalanság megelőzését szolgáIó eszkozökre (adósságlendezés,

szociális tľanszfeľek, szociális ellátórends zer intézményei stb.);
- tÁÍják fel a lakhatás elvesztésével fenyegető rendezet|enjogi helyzeteket (bérleti jog hiĺánya,

jogcímnélküli 1akáshaszná|at), hívjak fel a ťrgyelmet ezek rendezésének fontosságźra é,s

módjaĺa;
- tegyék naprakésszé a bérlakás állományra vonatkoző ađatbazist annak éľdekében, hogy ne

legyen olyan iiresen, kihasználatlanul álló bérlakás, amelyről a bérbeadói jogokat gyakorlónak
báľmely okból nincs tudomása;

- a bérlők többszöľi felesleges felkeresésének elkeľĹilése éľdekében a kĺimyezęttanulmĺányokat
úgy kell elkészíteni és a Hivatalon beliil megosztani, hogy az feleljen meg a lakóköľnyezet
rendezettségének vizsgttlratźra vonatkozó kĺivetelményeknek (a lakóköľnyezet
ľendezęttségének vizsgá|ata kĺjrében a Családtámogatási Iroda munkataĺsai
kdľnyezettanulmány keretében ellenőrzik a kére|mező á|ta| élewitelszenĺen lakott lakás
á|Iagźĺt és rendeltetésszerű hasznáLhatősźryát, valamint higiénikus źi|apotat).

A szociális helyzettisztźnása során a munkataľsak rákéľdeztek a díjhátra|ékľa, munkanélktiliségĺe, a
család jövedelmi viszonyaira, azonban teľmészetesen ezen kéľdésekben a bérlők nem voltak
kĺjtelesek nyilatkozni. Az érintett bérlők tájékoztatást kaptak a kerĹileti szociális háló nyujtotta
lehetőségekľől, a ttlmogatásokĺól, az intézményekľől, a kerĹileti intézményekkel és a külső
paľtnerekkel tĺirténő kapcsolatfelvétel módjaľól, bizonyos esetekben a kollégak felajĺánlotĺĺk a
családi problémĺík (bántaImazás, válás) megoldásában tĺiľténő segítségnyújtást is.

Az e|Ienórzésben részt vett munkatlĺľsaink tapasztalataí a|apjźn a bérletĺ díj hátľalékkal rendelkező
bérlők (az ĺisszes ellenorzott bérLo 44"Á-ának volt hĺĺrom hónapot meghaladó tartozása), illetve a
kiizmiĺhátralékkal rendelkezők (önbevďlás a|apjźn a bérlők 8.9"/"-a) tulnyomó többsége tisztźlbaĺl
voLt az adósság-rendezési lehetőségekkel. Volt azonban olyan család, aki nem tudott a béľleti díj
hátral'ékźtrôl sem. (A bérleményellenőrzés adatlapján a Kisfalu Kft. nyilvrántaľtásában szereplő
néhany adat, így a bérleti díjhátralék nagysága előre ki volt tĺiltve, így lehetőség volt az
adategyeztetésre is.)

Az ellenőrzés soriín felkeresett családok jelentős hányada Q5%) k.jlzd a munkanélkiiliség
problémájáva|, ahátralék keletkezése, felhalmozódása kapcsán elbeszélt tĺiľténetek tipikus fordulata
az egyik vagy mindkét családfenntaľtó munkaképtelenné vagy munkanélkiilivé vĺĺlása. A
munkanélktili családtagok jellemzóeĺaz építőipaľban hasznosíthatőképzetĺséggel ľendelkeznek, de
afiataÍabb koľosztalyban nagy ańnyban fordul elő a személy- és vagyonőri képesítés.

Ami a lakhatási köľiilményeket illeti, a lakások áiliapotát 80 7o.ban, tisztántartoftságát 86 oÁ-baĺl

talráItźi< megfelelőnek a kollégrík. Kiépített illemhely a lakások L&oÁ-ban, külön tisztálkodásľa
alkalmas helyiség l3oÁ-ban nem található.

Szerkezetótalakítdsí célok: 
.ĺ



A fejlesztési rendeletben, keľiiletfejlesztési koncepcióban is megfoga|mazźsra került, a kerĹileti
lakásállomany átstrukturálásanak igénye, mely magába foglalja a ľossz mrĺszaki állapotu
önkoľmĺĺnyzati lakásállomĺány fokozatos átalakításĺĺnak sztikségességét, melynek célja egy
múszakilag koľszeľíĺ, fenntaľthatő, maghatźtrozott nagyságľendű és (össz)komfoľt komfoľtfokozatu
lakásállomĺány kiďakítása. A klt'Jzött célok eszkĺjzei közül kiemelendő az elavult, egészségtelen
lakásállomány bontása, éľtékesítése, illetve a lakóépületek múszaki színvonalának emelése,
melynek megvalósítása koncepcionálisan tervezett, fudatos lakásgazdálkodással és forrásbevonással
érhető el.

IV.

r,ĺ.xÁscĺ.zoÁr,rooÁsr cÉr-ox

A |akásgazdálkodásban kiemelkedő szerepe vaÍ az tires lakásállomĺánynak, hiszen jelentősen
befolyásolja a lakásgazdálkodás rugalmasságát, hatékonyságát. Stratégiai jelentőségiik van a
paIyazati bérbeadásban, minőségi lakáscserében, az épiiletbontásokat mege|őző
bérlőkihelyezéseknél, vis maioľ esetekben.

Á[áspontunk szeľint a folyamatos és rugalmas gazdźikodáshoz legalább a lakásállomany I}%-át
kell tires, lakható állapotban taÍtartj', mely jelen adatok a|apjźn (9,68%) megközelítőleg teljesĹil is,
de a műszaki áIlapotok és színvonal miatt ez jelen esetben mégsem elegendő a hatékony
gazdźikodáshoz.

Gondot jelent, hogy az iires lakásállomźny szerkezete nem illeszkedik amai tarsadalmi igényekhez,
demográÍiai vźitozáso|<hoz, és elvarásokhoz. Jelentős a komfoľt nélküli, felkomfortos lakások
aútnya, (46,59 %-a).valamint ĺęhezíti a hasznosíthatóságot, hogy az l szobás kiďakítású lakások
arźnya magas (68,03 %o.). Tovább fokozza a problémát, hogy a felméréseink alapjan a 468 darab
iires lakásbő|233 đb (49,79%) esetében szfüségszenĺ a felújítás.

A gazdálkodás hatékonyságának javítása éľdekében javasolt lépések:

Rovidtávú (] éven belül,):

. forgalomképes lakások felújíĹása, piaci bérbeadással tcjľténő hasznosítás,

- felújítási teherľel, pá|yazatútjan töľténő bérbeadás,

- taľsbérletek megszĹintetése,

. minőségi lakáscserék szélesítése

- gazđaságlalanul üzemeltethető lakások elidegenítése

Kozéptávú (]-5 évI

- szfüséglakások szomszédos lakásokhozva|o csatolása, amennyiben miiszaki akadá|yanincs,

- forgalomképes ingatlanok vásaľlása, hasznosításba töľténő bevonása

- iires lakások koľszenĺsítése, felújítása

Hosszú tóvú (6-] 5 év,)

- gazdaságlalanul iizemeltethető épületek bontísa l feltĄítása' źtalaL<ltása/ új épĹiletek építése.

A Képviselő-testĹilet koľábbi - |0012012, (III.22.) - dĺjntéséve|, már a rövid távú lépések megtételét
szorgaImazta, hiszen fent hivatkozott határozatźlva| máľ dĺjntĺitt a sziikséglakások csatolásiáľól,
táľsbérletek megsztintetéséről, valamint |akáspáIyazat kiíľásról is.

Fentiekben meghatározott lépések megvalósíthatősága természetesen nagyméľtékben fiigg a
költségvetéstől, de tudomásul kell venni, hogy amennyiben a gazdá|kodás terén javulást kívĺánunk
elérni, úgy foĺrásokból áldoznunk kell a lakások miíszaki színvonalának és állapotrának javitása
érdekében.



Minőségi lakáscseľe:

A pá|yazaton kívtili minőségi lakáscsere kiteljesedésének a lehetőségét, a lakások béľbeadását
szabá|yoző 1612010. (III.08). szźĺrlú' helyi rendelet módosítasa teremtette meg' melyet az alábbi
táb|źzatbanközölt adatok is alátámasztanak. A n<jvekvő számok és javuló aranyok jelzik a minőségi
csere intézményének létjogosults ágát, a lakossági igényt.

Ev Kéľelmek
szama

Teljesĺĺlt
kéľclmek

szama
Aľány

2009. a
J 0 0%

2010. 53 0 0%

201r. 78 I r0.26%
2012. 40 4 t0%

175 T2 6,860Á

A minőségi csere teljesítése a mindenkoľi ellátandó feladatok fiiggvényében töľténik, ezért ezen
igények lakáspá|yázaton kívtili teljesítésére nem tud hatĺĺľidőt vállalni az onkoľmźnyzat. A rendelet
éľtelmében:

a.) a bérlő részéte magasabb komfortfokozatll, vagy nagyobb alapteriilettĺ lakás bérbeadását
kérheti - jogosultság esetén - az źltala bérelt bérlemény rendeltetésszeru hasznźiatra
alkalmas állapotban való leadása mellett, amennyiben a lakáson lakbér és egyéb kĺjzĹĺzemi
đíj1oirtozás nincs. Ebben az esetben bérlő kĺjteles a visszaadott és a bérbe ađandó lakás
forgalmi érték különbĺjzetének 50%-át a lakásbér|eti szerződés megkötésének napjáig
bérbeadó t észéte me gťrzetni.

b.) a bérlő tészére alacsonyabb komfoľtfokozatű, vagy kisebb alapteľĹiletíí lakás bérbeadását
kérheti - jogosultság esetén - az á|taIltk bérelt bérlemény rendeltetésszeriĺ haszná|atra
alkalmas állapotban való leadása mellett. Ebben az esetben bérbeadó köteles a visszaadott és

a bérbe adandó lakás forgalmi éĺték külĺjnbözetének 4lo/o-źfi a lakásbéľleti szęrződés
megkötésének napjáig bérlő részéte megťĺzetni azza|, hogy a bérbeadó jogosult az
esetlegesen folhalmozott lakbérhítralékot, viz- és csatoľnahasznáIatí ďíjtartozást, a teleptilési
szilard hulladék elszállításrĺnak kĺjtelező igénybevételével kapcsolatban felmeľülő
kozszolgáItatási díj átharitasábći keletkezett díjtartozást, és a lakás rendęltetésszeriĺ
hasznźlLatta alkalmatlansága esetén a helyreállítĺás költségeit a bérlakĺĺsok éľtékének
ktilĺinbĺjzetéből közvetleniil levonni.

A minőségi csere teljesítése során 20II. évben 8 db döntés született, az a|źhbi elosztásban:

Éĺetkĺilonbozet
100%

Csölrkentett
éľtékkÍiliinbözet

Mé|tányosságból
elengedett,,

éľtékkü|önbiizet.
I I 6

A minőségi cseľe teljesítése soľán 2012. májusig 4 db dĺjntés sziiletett, az alźlbbi elosztásban:

Iĺľtekľnlonnozet
100yo

Csökkentett
éľtékkültinbözeÍ

Méltányosságból
efengedett ,

éľtékkültinbiizet

Béľbéadó.á|t^|.(g 
.

d[jhdtralék.köuetlbn
ki oiós di al):..n"' . .. ,t

éľtékkülönböżet'
I 0 0 3



TapasztaLataink alapjan az érdeklődés fokozódásavárhatő (2011. évben 78 db kérelmet tartottunk
nyilván, de ez a szám arányaiban nőt, hisz 2012. május jI. napjáig mór 40 db kérelem érkezett be
Társaságunkhoz), hiszen konkľét lakásproblémfü megoldását, valamint hátralékos helyzetek
feloldását és a lakókomyezet vźt|tását segíti elő, melyet a fenti táblttzatban kĺizölt adatok is
a|źúźmasztanak.

A pźiyźzaton kívĹili minőségi lakáscsere ugyan a béľlők szfüebb kĺirét érintí _ anyagi olrnk miatt
nem mindenki tudja vállalni a jogszabályi fekételeket -, ďe ugyanakkor elmondhatő az is, hogy az
élethelyzetĹikon vá|toztatni akaľó bérlők mindent megtesznek azért, hogy a jogszabá|y aďta
lehetőséggel éljenek.

A fentieken tulmenően igény merült fe| - a lakosság szélesebb lrĺ;rét érintő - minőségi lakáscsere
pźůyźzat kiíľásaľa.

A Tisztelt Képviselő-testĹilet a2012. mĺĺľcius 22. ĺapjáĺ megtaľtott ülésén döntött keľületiink 20|2.
évi lakásgazdá|kodási iriínyelveiről, egyidejűleg ,,Lakáspćiyázat'' kiírásaról, az a|ábbi alanyi
körben:

a) 2012.I. felévében a Józsefraľos onkormáĺyzat Polgĺĺrmesteľi Hivatal köztiszťviselői, illetve
más đo|gozői, az <inkoľmányzati feladat- és hatáskĺjrciket jogszabálynál fogva ellátó
személyek, valamint a Józsefuarosi onkoľmźnyzat kizáľólagos tulajdonában |évő gazdasági
táľsaságanak a dolgozói - akik a pályózat kiíľásakar legalább 3 éve az adott szervek
alkalmazásában állnak - részére, felújítasi kĺitelezettség vállalásáva|, I év hatźrozott időre
szóló bérleti jogviszonnyal, előbérleti jog biztosításával.

b) a T. Képviselő-testĹilet a I00|20|2.(III.22.) szźm,(;-hatérozat 3.2.) pontja a|apjźn úgy döntött,
hogy 2012. II. félévben széleskörű páIyźnat kerüljön kiírásra, felújítási kötelezettség
vállalásával, kcĺltségelvrí béľleti dij megfizetése mellett. E petyazati körben esetlegesen a
végrehajtási szakaszban lévő, józsefuáľosi devizahitelesek kĺiľe is bevonásra került volna, 15

db lakás kijelölésével a 100 oń onkoľmźnyzatí tulajdonban lévő épületekben ta|á|hatő
lakásállomány terhéľe.

Az a) pontban köriilíľt alanyi kĺjrben 2012. marcius 30. napjáľa k|írt ,,KsZl2012 típusú'' béľlakás
pá|yázatot a Tisztelt Képviselő-testtilet eredménytelennek nyilvánította, és egyidejiileg úgy döntött,
hogy az a|arryi kör bővítésével a páIyazatAllŻ.július 2. napjfuaújból kerĹiljön kiíľásľa.

A b) pontbarltervezet alanyi kör helyettjavasoljuk, hogy a legalább egy éve hazasságot kötött, 35.
életévĹiket még be nem tĺjltĺltt íť1ű htzasok részére kerüljön kiírásra a páIyźzat, akik józsefuĺĺľosi
kötődésúek, és munkaviszonnyal rendelkeznek. Tekintettel aĺra, hogy a 2012.II. felévében kiíľandó
|akáspá|yazat nem a kerület szélesebb a|anyí körét érinti, ezétt javasoljuk, hogy a 15 db
önkormányzatibér|akźts helyett 5 db lakás kerüljön kiírásra, a 100 % önkormźnyzati fulajdonban
lévő épületekben található lakásállomĺíny teľhére'

Mivel a fentiekben meghatźlrozott IakáspáIyázatok időben szorosan egymást kcivetik, ezért
javasoljuk továbbá, hogy a minőségi lakáscsere páIyazat 2013.I. negyedévében kerüljön kiírásaľa.
Javasoljuk továbbá, hogy 2013. II. negyedévében a lakással nem rendelkezó,Iőzsefuĺáľosban élők
tészéte keľüljön páIyazat kiíľásľa, felújítási kötelezettséggel, és a lakások felújításaľa esetlegesen
civil szerve zetek is kerülj enek bevonásra.

A 20|3. I. félévében tervezet lakáspá|yazatokĺa 30 db önkormlányzati bér|akźls keľtiljön bevonásra,
elsődlegesen a l00oÁ-os önkoľmányzati épületekben lévő tires lakásállományból.

A LÉLEK program keretében történt rendkívĹili bérleményellenőrzés _ jelenleg is folyamatban lévő
- szakmai tapasztalatainak elemzése és annak eredményének figyelembevételével, a minőségi
lakáscsere pá|yázatot előkészítjtik, és a páIyazati feltételeket, valamint a bérlők kiválasztása során
fegyelembe veendő szempontokataz illetékes bizottságzllz. novemberi ülésére előterjesztjfü, míg
a lakással nem ľendelkezo, Józsefuarosban élők részére tervezendő pá|yázatot, a pźiyazati
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feltételeket, és a bérlők kiválasztása sorĺĺn fegyelembe veendő szempontokat az illetékes bizottság
2013. miáľciusi ülésére terjesztjiik elő.

A jogcím nélkiitĺ lakáshasznátók hetyzetének felméľése:

2012. májusi záĺő adatok alapjrín 281 db lakás vonatkozásában taľfunk nyilvan jogcím nélkĺili
lakáshasználót. A jogcím nélküli lakáshasznźt|ők szźma a felmondott béľleti jogviszonyokból, a
megszĹĺnt bérleti szerződésekből, valamint a visszamaľadt jogcím nélküli lakáshasználókból tevődik
ĺlssze. Ez a szálm azonban _ elsődlegesen - a bérleti díjtntozások miatt tĺiľténő bérleti jogviszonyok
felmondása következményeként növekszik.

Tĺársaságunk a jogcím nélkĹili lakĺáshaszruálók helyzetét - a Józsefvárosi Csalódseýő Szolgálat és a
Polgármesteri Hivatal Családtámogatási lroda egilttműlödésével - felméri, és az esettanulmiínyok
eľedményének figyelembevételével a helyzettik rendezéséľe átfogő javaslatot készít a T' Képviselő-
testĹilet 2012. decemberi első rendes iilésére.

Egyidejűleg tajékoztatjlt<a T. Képviselő-testii]etet, hogy azon jogcím nélktili lakashasznĺá]ók esetében,
akiknek a koľábbi jogszabályok alapjan többszöľös hasrlźlati díj keľĹilt kikclzlésľe, a tartozéslk
enyhítése érdekében - jogszabályváltozás alapján - 20|1. decembeľ l-jétől egyszeľes hasznźilati đíjat
széĺtl7áz-:lłĺlk.F;zęn tulmenően a T. Képviselő-testĹilet 20l2.ju1ius 19-i tilésére kívánjuk előterjeszteni
elvi döntés meghozatala érdekében azt,hogy ezen jogcím nélkĹili lakashasználók esetében u egyszeľes
és a többszörĺis haszrálati díjak kiilönbözetének kcjvetelés-elengedését a Józsefuaľosi onkoľmanyzat
hagyja jővá, ezzsl is enyhítve az iigyfelek terheit, lehetőséget teremteni ezze| az ellehetetlenített
élethelyzetek javitasźra. Igy a fennmaľadó' egyszeľes mértókĺĺ hasznźiati díjak akráľ tĺámogatasok
igénybevételével, akáľ tészletťlzetés igénybevételével kezelhetővé válhatnak, bevételt eredményeznek,
s kiegyenlítés esetén helyreállíthatóvá válnak a bérleti jogviszonyok. Taľsaságunk e tekintetben az
anyagok feldolgozasátmegkezdte, és a T. Képviselő.testület 2012, októberi mĺĺsodik rendes tilésére - a
pontos számadatok ismeretében _ megteszi javas|atźú ahasnÉilati díjkiilĺinbĺizetek végleges követelés-
elengedéséľe.

Fentiek ďapjĺĺn elmondható, hogy az e|so lépés megtcirtént a jogcím nélkĹili lakrĺshasmĺá]ók
helvzetének rendezéséľe.

A magasabb komfoľtfokozatŰl
v éte|ár száza|ékána k e m elése :

(komfortos/ässzkomfortos) lalcĺsok

Az á||aĺn tulajđonából téľítésmentesen az onkormanyzat ťilajđonába kertilt, hatźrozatlan idejű
béľleti joggal bérbe adott lakás vételaľát, a lakást is magába foglďó épĹilet felújítottsága és
elhelyezkedése alapján különböĺeti meg a Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat tulajdonában álló
lakások elidegenítéséről szóló 1612005. (tV. 20.) szźlmű ĺinkoľmányzati rendelet.

A lakások komfortfokozata a\apjan töľténő megktilönböztetése esetén fogIalkozni ke|I azza| a
ténnyel, hogy vannak olyan bérlők, akik saját költségiikön, az onkoľmanyzat előzetes
hozzźĄáru|ásáva| komfortosítottfü lakásbéľleményeiket. A komfoľtfokozat alapjan tĺiľténő
megkĹilönbĺlztetés a mindennapi munkavégzést nagymértékben háttá|tatja, mivel a korábbi
időszakok rossz dokumentáltsága miatt nem mindem esetben á||apíthatő meg, hogy a bérlő az
onkormĺányzat hozzájźrulásával saját kĺiltségén végezte e| a lakás komfoľtosításźń, vagy az
onkormanyzat hozzátjźtrulásával ugyan, de a bérleti jogviszony létesítésének feltétele volt a lakás
komfoľtosítása, helyre á||a||itása. A második esetben a béľlő tészére a kĺiltségek nem számolhatók
el.
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A foľgďmi éľték kialakításráná| az értékbecslő mar a jelenlegi szabźtlyozás mellett is figyelembe
veszi a lakás komfortfokozatźft' mivel a komfoľt nélküli lakás ďacsonyabb éľtékkel rendelkezik egy
komfortos lakásnál, íEy a vételáľban jelenleg is érvényesítésre keľül a komfoľtfokozatok közötti
éľtékkülönbség.

Fontos megemlíteni, hogy a panel szerkezeťu, ĺisszkomfortos lakások komfoľtfokozatuk alapján
jelentős éľtékt<lbblettel rendelkeznek ugyan, źml gazdaságtalan fenntaľtlísukkal _ a tźnfiltés magas
költségei és a ľossz energia felhasznźiási tulajdonságok _ azt az éľtéktöbbletet, amit a magasabb
komfoľtfokozatbiztosít, el is vesztik az ďacsony keľeslet miatt. (Panellakást pont olyan szeméIyek
vósárolnak, akik a jobb energetikai tulajdonságokknl rendelkező lakásokat nem tudjĺźk megvenni, és
a lakás fenntartásához is csak szűlüs anyagi lehetőségekkel rendelkeznek,)

A panel szerkezetu épület, jelentős anyagi ľrĺfordítás mellett lesz hatékony eneľgia felhasmálású
épület. Jelenleg panel szetkezetu épület nincs 100 %-os ĺinkotmźnyzati tulajdonban. A panel
felújítások soriĺn eddig olyan épületek korszeľĺisítése tĺiľtént meg, amelyekben az onkoľmźnyzat
nem lakás céIjaľa szolgáló helyiségekkel (óvoda, bĺilcsőde) van jelen. Azon épületek közĺil,
amelyekben az onkormtnyzatnak lakásingatlana is van' a korszenĺsítések kevés éptilet esetében
tĺjľténtek meg. A korszerűsítés itt is a lakás foľgalmi éľtékében jelenik meg' a véte|źrszźualékot nem
befolyásolja.

P áĺJy źuati la kás b é ľbeadás

Józsefuiĺľosi onkormźnyzat Képviselő-testtilete, a I00|201'2.(III.21 ,) számű hatáľozatźnak 3.2
pontjában foglaltak szerint döntött, hogy 2012. II. félévben széleskörÍi, felújítási kĺjtelezettség
váILaIásźna|, költségelvű béľleti díj megfizetése mellett, lakásbéľbeađásra vonatkozóan nyílt
pźiyázatot hiľdet.

Javasoljuk, hogy a pá|yázat kiírásában _ amely jelen előterjesztés része - meghatározott alanyi
kĺjrként azon iť1ű hazasok legyenek megjelölve, akik józsefulĺĺosi kĺjtődésúek, munkaviszonnyď
renđelkezők és 35. életévĹiket még nem töltötték be és legalább egy éve kötĺjttek hĺázasságot. A
páIyazat fent nevezett alanyi kĺĺr vonatkozźsában, az a|ábbiakban részletezett 5 db iiľes lakás terhéľe
keľüljĺĺn kiírásľa.

I. Budapest, ĺ/III, Dankó u. 40. III. em. 5'
2. Budapest, VIII. József u. 47. I. em. 3'
3. Budapest, VIII. Magdolnautca44.2. Il.
4' Budapest, VIII. Máýás tér 2. fsz. 4
5' Budapest, I/III, Szigetvári utca 4. 2. 26.

ApáIyźzati kiíľás az alźlbbi szempontok ťrgyelembevételével kerülj<ĺn kiírásľa:
fentnevezettalanyikörbetartozőkpá|ytzhatnak|<szźxőIag,
apá|yźzaton elnyeľt lakás teljes felújítáSi kötelezettségétpáIyaző vćúIalja,

kö ltsé gelviĺ bérleti díj megťlzeté se mellett.

A lakások bérbeadásĺának feltételeiről és lakbér méľtékéľől szóló ľende|et 2012. mĺĺľcius l-től
hatályos új szabályozása a|apjźn, a pźiyźnaton elnyeľt bérlakások estében, a bérleti szerződésre 10

évig teľjedő elidegenítési tilalom keľĹil feljegyzéste.

Ktizszolgź.Jlati feladatot e||áłtó, gyeľmek és felnőtt hőuiorvosok támogatása

Hazźĺlk gazdaságí nehézségei miatt kialakult megélhetési pľoblémák nagymértékben énntik az
orvostaľsadalmat is, akik a hazaí szfüös jövedelmi lehetőségek miatt jelentős aĺínyban
kényszerülnek külftĺldi munkaváIla|ásra. Ez a fo|yałrlat egyre inkább szélesedni látszik, ami
Józsefuaľos hĺŁiorvos ręndszerét is eléľheti. Ennek megelőzése, illetve a keľĹiletben közfeladatot

],5 szoba 39,99 m.^ Ósszkomfortos
] szoba 39,00 m.^ összkomfortos
I szoba 34,00 m"^ felknmfortos
I szoba 28,46 m'^ komfortos
I szoba 26,04 m' komfortos
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ellátó gyermek és felnőtt hazioľvosok megtaľtása, helyzetfüben tĺlrténő üímogatása és segítése

céljából indokolt a ľésziikre egy állandó lakáskeret biztositásą amely adott esetben (átrneneti)

segítséget jelenthet megszorult, gazdaságilag ellehetetlenült gyermek és felnőtt hazioľvosaink
számáľa, illetve vonzerőt is jelenthet a keľĹiletben gyeľmek és felnőtt haziorvosként praktizálni
kívĺĺnó orvosok ľészére is.

Ennek érdekében célszeľĺĺnek látszik egy állandő, 3-4 lakásból álló keret biztosítása, amelyek
jövedelmi viszonyoktól ftiggően, a jogosultság feltételeinek |-2 éveĺte töľténő feltilvizsgálat
mellett, kĺĺltségelvíĺ lakbér megfizetésévelbérbe adhatók az arrarászoru|t vagy trímogatott gyeľmek
és felnőtt hĺíziorvosok ľészéľe.

A biztosított lakáskeret nem egy állandó, címesített állomány, hanem a lakásgazdálkodás sorrán

végzett kiutalások alkalmával kell figyelemmel lenni aĺľa, hogy a sztikségessé vá|t lakásigény
kielégítést nyerjen. A lakásokkal szemben elvárásként megjelölhető, hogy mindegyik lakás múszaki
źilapotźń tekintve lakható legyen, legalább komfoľtos bérlakás kategóriába tartozzon, a
méltĺĺnyolható lakásigénynek megfelelő szobaszĺĺmmal, teľĹileti mérettel, költségelviĺ bérleti díj
megfi zetésével tönénj en.

Hĺ.ľÁnoZATIJAvAsLAT
A Képviselő-testĺ.ilet úgy dönt, hogy

1') a 100|20I2.(III.22.) számu képviselő-testiileti hatáĺozat 3.2. pontját, az alábbiakľa
vá|tonatja..

2012. szeptember 3.- 2012. októbeľ 15. kcjzött lakáspályazatot ír ki felújítási kötelezettség
vá|Ia|ásźxal" 1 év hatfuozott időľe szóló béľleti jogviszonnyal, előbéľleti jog biĺosításával a
hatáĺozat mellékletét képező taľtalomma| az abban megnevezett jőzsefvźrosi kötődésű ifiú
hazasok részére, az a\thbiakban felsorolt és megnevezett 5 darab bérlakás terhére.

I. Budapest, VIII. Dankó u. 40. Iil. em' 5, I,5 szoba 39,99 m2 Ósszkomfortos
2. Budapest, VIII. József u. 47. I, em. 3' ] szoba 39,00 m.^ összknmfortos
3. Budapest, ĺ/III' Magdolna utca 44' 2. I ]. ] szoba 34,00 m,^ félkomfortos
4. Budapest, VIil. Mátyás tér 2. fsz. 4 ] szoba 28,46 m,^ komfortos
5. Budapest, VIil. Szigetvári utca 4. 2. 26. ] szoba 26,04 m, komfoľtos

A pá|yźnatra kíbJzött lakásokľa kdtött bérleti szeľződésekre egységesen, 10 éves
elidegenítési tilalom keľiilj ön felj egyzésre.

A jelentkezési lap értékesítésébőlbefolyt bevétela Kisfalu Kft. bevéte|étképezi.

a l00l2072.(III.22.) szćtĺrÍs, képviselő-testiileti határozat az a|ábbi 10.) ponttal egészül ki:
minőségi lakáscseľe pá|yazat 20|3. I. negyedévében, míg a lakással nem rendelkezó,
Józsefuĺĺľosban éIők részére 20|3. II. negyedévében keľüljcin kiíľásáľa. A minőségi
lakáscsere pá|yazat aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|2. novemberi iiléséľe,
míg a lakással nem rendelkező, Iőzsefvźrosban élők részére kiírandó pźlllyźzat a
Varosgazdálkodásj és Pénzügyi Bizottság 20|3. marciusi tiléséľe keriiljön előkészítésre oly
módon, hogy a LELEK program keretében töľtént ľendkívüli bérleményellenőrzés szakmai
tapaszta|atđnak, keletkezett adatainak véglegesítését kĺjvetően, azok figyelembevételével
keriiljcin kidolgozásra apáIyźzat feltételrendszere, a bérlők |<ĺvźiasztásának szempontjai.

A 2013. I. felévében tervezet |akáspáIyazatokľa 30 db cinkormányzatí bérlakás keľüljön
bevonásra, elsődlegesen a l\I%o-os ĺinkormányzati épületekben lévő tires lakásállomĺĺnyból

A Képviselő-testĹilet felkéri a Kisfďu Kft-t, hogy a jogcím nélküli lakáshasználók helyzetét
méľje fel, és az ercđmények ismeľtében a jogcím nélküli lakáshaszná|ők helyzetének
ľendezésére tegye meg javaslatát, |egkésőbb a Képviselő-testtilet 2012. decembeľi első
rendes tilésére.
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4.) A Képviselő-testiilet felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a magasabb komfoľtfokozafu
(ramfortos/összlromfortos) lakasok véte|źrszázďékának emelésére vonatkozóan tegye meg
javaslatźi,legkésőbb a Képviselő-testĹilet 2012. októberi első rendes üléséľe

Felelős: Kisfalu Kft tigyvezető ígazgatőja
Határidő: 1. pont vonatkozásźlban azoĺlnal,

2. ponttekintetében a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság2l|2. novembeľi és
20|3. maľciusi ülése

3. pont tekintetében a Képviselő-testiilet 2012. decemberi első rendes ülése
4. pont tekintetében a Képviselő-testiilet 2012. októberi első ľendes ülése

Me|léklet : P źůy ázati felhívás, P źůy azati j elentkezé si lap

Budapest, 2012.jú1ius 2.

Kovács ottó
ügyvezető ígazgatő

Tĺiľvényességi ellenőrzés :

Rĺmán Edina
jegyző

nevében és megbízásábĺíl :

/bľtfC
il,r űŁÁí z-,.,;7
Dľ. Mészaľ Erika ,/

a|jegyzó
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1. számli melléklet

pĺĺvllzĺTl FELHÍVÁS

A Budapest Józsefuráľosi Önkormźnyzat megbízásából a Kisfalu Józsefuáľosi Vagyongazdźikodźlsi Kft. - a
Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének ..,. számú döntése alapján _ a pá|yázat

benyújtásakor 35. évfüet be nem töltött hazasok részére, a mellékelt táblazatban felsorolt, legfeljebb 40 m2

alapterületű önkormányzatibérIakások bérbeađźsára,,IH2012 típusú'' nvílt pálvázatot ír ki.

A pálvázaton azok az ĺfirĺ házasok vehetnek ľészt:
akik a páIy ázat benýj tásakor :

a) a 35. évĹiket nem töltötték be,

b) legalább 1 éve kötöttek házasságot,
c) legalább általanos iskolai végzettséggel rendelkeznek, és

d) legalább az egyikhźnastźrs 3 éves folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik.
- akijózsefvaľosikötődésű:

a) legalább az egyikhźzastársjózsefuáľosi oktatási intézménybe _ óvoda, óltalános iskola. jáľt, és

eztigazoIja, és
b) legalább az egyikhźnastárs a lőzsefvárosban 1 éves állandó bejelentett lakcímmel ľendelkezik,

vagy
c) legalább az egyikhźnastáts a Józsefuarosban 1 éves bejelentett taľtózkodási hellyel ľendelkezik.

aki saját maga, illetve a vele együttkÓltÓző hozzátartozőja lakóingatlan tulajdonjogáva| vagy

haszonélvezetí jogával nem rendelkezik vagy amennyiben Yą araÍLyn lakóingatlan fulajdonjogával,

vagy haszonélvezeti jogáva| rendelkezik. de annak hasznáIatában önhibáján kí\Ąil akađá|yoztatva

van,

aki magántulaj donú lakás bérlője',
aki albérlőz, aki csa|áďtag3, szívességi lakáslaszná|ő4, báÍmely önkormányzatná| önkormányzati

tulaj donú lakás j ogcím nélküli lakáshaszn á|őja',
aki bármely <inkormányzatná|hatźrozott idejű, előbérleti jog nélküli <inkormanyzati tulajdonú lakás

bérlőjel,' aki brármely ĺinkormźnyzatná| hatfuozott idejtĺ, előbérleti jog né1ktili önkormanyzati

tulajdonú lakásban nem házastársi illetve élettaľsi viszonyban bérlőtaľsként', lakó, és a lakásľa

fennálló bérleti jogviszonyát a megkötendő bérleti szeruődés a|áirásáíg megsziinteti, s ennek

telj esítését igazolja is,
atĺnek nincs helvi adótaľt
kůilönszolgáltatási díiial nem taľtozik
akiapá|yazatbenytljtásátamegá|lapítotthataridotő|számított:

5 éven bęlül nem szíĺntette meg önkormrĺnyzatilakásra szóló bérleti jogviszonyáttétités

ellenében
5évenbetülnekifelróhatóan,jogellenesenĺjnkormźnyzatibérlakásátn@,
10 éven belül 50% vagy anná|nagyobb tulajdoni nźnybanlévő lakóingatLanátnem értékesítette,

aki apáIyázati hirdetményben kĹilön jelölt és felsorolt munkálatok e|végzését vállalja.

Megpályázható lakások száma:
_ egy pá|yáző (ideérne a pólyázóval egyłüttkölrczű is) a feĺti kĺirben meghirdetett lakások közül

"Ěýďtt 
és külön-ktil<in is, legfeliebb łisszesen 2 lakás bérbevételére. a soľľend megieliilésével

nyujthat be pá|yźnatot _ FIGYELEM! apźiyźzatok benýjtását kĺivetően iraęótlásľa, módosításra

nincs lehetőség

A' pź,/ryáző ľ,ź.tvázata érvénvte|enz
haapá|yźnó a fenti feltételeknek nem felel meg,

haapá|yźzó valótlan adatot közöl,
haapáIyazó nem csatolja a sztĺkséges igazolásokat ajelentkezésilap mellé,

1



ha a pá|yázó a jelentkezési lapot nem irja a|á,

ha az egyiittkoltĺizok szźlma a hatályos ľendeletben meghatátozottak szerint a lakásigény mértékét,

illetve a lakás befo gadóképes sé gét me ghaladnĄ

ha a pá|ytuatot a páIyázatí felhívásban meghatźrozott, illetve szabá|yszenĺen meghosszabbított
páIyazati határidő lejar:ta utan nyújtotta be,

ha a pá|yázatot o|yan páIyźző nyújtotta be, aki az önkoľmáĺyzattal szembeni, korábbi fizetési
kötelezettségét (heĺyi adó, bérleti díj stb.) nem teljesítette,

ha a páIyźlző nem csatolta arľól szóló nyilatkozatát, hogy nincs koztartozźsa (adó-, vám-,

társadalombiztosítási járulék és egléb, az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló
fizeté s i kotelezetts é ge)

haahźzastáľsak tagjai ftlázastársak<kal együtt kĺjltözők külön-kiilön nyujtják bepáIyźzatllkat.

A pálvázó pályázata eľedménytelen:
ha a páiyálzó 5 pontnál kevesebbet ér el

A pályázat kiírásának időpontia:

A lakások megtekĺntése:

Benyúitásának határideie:

Benvűitásának helve:

A pálvázat bontásának helye:

A ielentkezési lap és dokumentácĺó áľa:

2012. szeptember 3. (hétfő)

az érdeklődők részéľe a lakások megtekintését a mellékelt
tá.ř,Irázatb an me ghataľozott időp ontokban biztosítj uk

20|2.oktĺíbeľ 15 (hétfő) 1730 őráig

Kisfalu Kft. Lakásgazdálkodási Irodájan (Budapest VIII', oľ u. 8.)

|400 őrátói
14t5 ĺíľától
|,430 őrátői
1445 őlrátói
1500 ĺórátĺól

1000,-Ft + Afa

A pálvázat záľt boľítékban benvúitható: személyesen, hétfőn: 13.30-tő1 18.00 őráig;
szerdźn 08.00-től 12.00 őtáigés 13.00-tó1 16.30 őráig;
pénteken: 08.00-től 1 1.30 óráig

A pályázat bontásának ideie: 2012. oktĺibeľ 16. (kedd)

Budapest VIII., Dankó u' 40. III. em. 5'

Budapest VIII.' József u. 47.I' em.3.
Budapest VIII., Magdolna u.44.II. em. 11.

Budapest VIII.' Mátyás tér 2. fszt. 4.

Budapest VIII., Szigetvaľi u. 4. II. em.26.

Ki sfalu Kft . Lakás g azdá|ko dási Iro da ügyfél vaľój a

(Budapest VIII., Or u. 8.)
(FIGYELEM! _ A pályázó a bontásndl jelen lehet!)

I. A' p áiy áző Józs efv áľosh oz valĺí kiitő déséh ez :

ađhátó pont.

az egyikházastárs legalább 5 éve, a VIII. keľiiletben életvitelszenien lakik és

bei elentett l.artőzkodźsi hellyel ľendelkezik

I pont



az egyikházastárs legalább 5 éve, a VIII. keľületben életvitelszeľűen lakik és | 2 pont

bejelentett lakóhellyel ľendelkezik

az egyikházastárs több mint 10 éve, a VIII. keľĹiletben életvitelszenien lakik és | 4 pont

bejelentett lakóhellyel rendelkezik

az egy1khźnastársJózsefuaľos ban jźrtóvodába vagy á|tażános iskolába I t pont

az esvikhźnastźrs Józsefuarosban iáľt óvođába és általanos iskolába 2

il. A' páiy ánaton elnyert lakásba ktiltiizőkhiiz :

ádható p.onÚ

Az inuat|anb a kö|töző páův ánő z

egy 18 éven aluli gyermeket nevel
2 vagy több 18 éven aluli gyeľmeket nevel

Az ingatlanba a pálvázóval egvĺitt költöző személyek:
további, aházasságon kíviil apźiyźnőval egyĹitt költÓző felnőtt személyek
tartósan beteg, illetve fogyatékkal élő szemé|y (glermek, illene felnőtt esetén)

2 pont
3 pont

1ponťfo
2 pontlfő

A pályázat eredményének megállapítása:

A pá|yázatokat a Kisfalu Kft. értékeli, és ennek a|apjźn a Képviselő-testĹilet vá|asztja ki a nyeľtes

páIyázatot,

A pályázat eredménvhirdetésének időpontia:

A pá|yázat eredményét legkésőbb 2012. december 14. (péntek) ki kell hirdetni, akként, hogy azt a Kisfalu

rĺt' es a Polgáľmesteľi Hivatalhirdetőtáb|ájźn,valamint az onkoľmźnyzat internetes honlapján legalább l0
munkanapra ki kell függeszteni.

A pályázat nveľtese:

A legttibb pontot eléľő pály ázól. A Képviselő-testiilet a páIyźnat nyertese mellett meghatározza azt a

5o,."ńdb"n kĺivetkező pa|ýazőt is, akivel bérleti szerződést lehet kötni a nyeľtes visszalépése,vagy kiesése

esetén. A Képviselő-testtiiet dönthet úgy is, hogy az źIzonos pontszámmal rendelkezőkkozu| a nyertest és a

második helýre soľo1t pá|yázőt sorsolás útjĺán választjaki. Amennyiben a bérlőként kiválasztott személy _

ideértye a sorrendb,, 
-kaiefte,ő 

pátyózót is _ abéľbeadóval valótlan adatot közcilt, akkor a bérleti szerződés

me gköté s éľe vo natko zó j o go sults ágźú e|v eszíti.

A Képviselő-testiilet fenntaľtj a a jo gát aľra, ho gy
_ a nyertes pá|yáző visszalépése esetén, a soron következő pá|yázőva| kösson bérleti szerződést,

aZ azoÍIosfeltételekkel rendelkezők közül a nyertes és a második helyľe sorolt pá|yazőt sorsolással

válassza ki,
a pá|y źnati elj arást eľedménýelennek nyilvánítsa,

a pá|y źzati felhívást vis szavonj a.



,Ą pálvázaton elnyeľt lakások bérbeadása: 1 év határozott iďőre szóló bérleti szerződéssel, a páIyánati

kiírásban je|zett|akbér kétszeresének megfelelő ővadéffizetési kcitelezettséggel, előbéľleti jog biztosításával
történik. A nyeľtes pá|yáző koteles a Kisfalu Kft' Önkoľmrĺnyzati Házkeze|ő Irodájával ktilön
megállapodásban rogzített fetújítási munkálatokat legkésőbb a bérleti szeruodés |ejźrtźnak napjáig
e\végezni. A határidő |ejtrtát kovetően - a kijelÓIt bérlő kźrelmére - abér|eti szerzodés meghosszabbítható
legfeljebb 5 évľe szőIőan, előbérleti jog biĺosításával, ha a bérleti szeľződésben foglalt tisszes

kötelezettségének határidőn beltĺl eleget tesz.

Budapest,20If.

Kovács ottó sk.
t.jgyvezetó igazgatő

V
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ĺe/



S
s
z

Cím

I

DankÓ u. 40. III. em. 5.

Szo
ba
sz.

2

Szoba
alapterü

-lete
(tnt)

JÓzsęf u. 47.I. em.3.

J

BefogadĺĎ
képesség

(f.ó)

1,5

Magdolna utca 44.2. ll.

23,05

Komfort-
fokozat

Megnálvázhat lakások adatai

I

4

a
J

Mátyás tér 2. fsz. 4'

17,28

Lakás
alapte-
rülete
(mt)

osszkomfortos

I

)

A lakás
bérleti díja

f

Szigetvári utca 4. 2' 26,

f2,68

39,99
t

eľkély:
5,05
m2

<isszkomfortos

I

J

15.362,-Ft+
nta

18,92

Felrĺjítási feladatok

27.30

félkomfoľtos

I

J

lz.lfl,-Ft+
Ara

16,3 8

általánosan jÓ állapotu, tisztasági
festés sztikséges

34

komfoľtos

kozmÍiv ezetékek fe lĺilvizs gá|ata,
javít.ĺsa; nyi|ászźrókkisebb javítása,

festése; padlőburkolatok kisebb
javitÁsa, tisztítása; szoba szónyeg
padlőburkolatának cseréj e ; fal.

mennvezet tisztasási festése

2

4.590,- Ft +
eĺa

Becsĺilt
heIyreállítási

ktiItség
ässzesen
fuľurtĺĎ)

28,46

komfortos

kómiĺves javítás, festés, parketta
csiszolás, lakkozás, nyílászáľÓk

javítása, ĺivegpÓtlás, mázolás, padlÓ
és csempeburkolatok cseréje,

berendezési tźrgy ak cseréj e, pÓtlása,

k zmĺĺvezetékek feltilvizseálata

8.508,- Ft +
Ára

26,04

800.m0.-

Megtekintés
idópontja

vakolat javítás, festés, nyílászáľÓk
felujítása, festése, padlÓbuľkolatok

felrij ítasa-cseréj e, oldalfal-padlÓ
burkolat cseréje, berendezési targyak

c s eréj e, konrlilv ezetékek fe l j ítás a,

villany-vízÓra

20|2 . 09 .18 . és 2012 , 09 ,

25. (kedd), v alamint 2012
09.20. és201f.09,2,7 '
(csättirt k) 9:30-9:45

5.406,- Ft +
Áĺa

930.000.-

vakolat j avítás, festés, ny iIászár ők
fe luj ítás a-má zolása, parketta

felrijítása, oldalfal burkolat fel j ítás,
berendezési tÁrgyak pÓtlása, kémény

ellenórzése' k zmíivezetékek
felriiítása. villanyÓra-vízőra-Eázóra

20|2. 09.|8. és 201f . 09.
25. (kedd), v a|amínt 20 12.

09.20. és20|2.09.27.
(cstitärt k) I I :00-15:15

3.111.5Đ0'- Ft
20|2. 09'|8. és 20|2. 09.

25. (kedd), valamint 20 12.
09.20'és20|2.09.27.
(csütärt k) 9:00-9:I5

1.950.000.- Ft

20|2. 09.|8' és 20|2. 09.
25. (kedd), valamint 2012.

09'f0. és20|2'09'2,7.
(csiit ľt k) l0:30-10:45

2.400.000,- Ft
20|2. 09.|8. és 20|2' 09.

25. (kedd), valam.int 20 12.
09'20. és2012.09.27.
(cstit rt k) 10:00-10:I5



2' sz. melléklet

Kisfalu Jozsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft.
Lakásgazdálkodási Iroda

1082 Budapest, Or utca 8.

P á.Jy ázati j elentkezési lap

(bérlakás pá|yázat 35. évüket be nem töltött házasok részére, határozoĺt időľe szólóan, előbéľletijogga|)

tHtf012

Áľ: 1000,. Ft + Afa

A megpźiyźnott lakás címe:
BudapestVIII......... ...............utca........'...,'.'.,..házszám .........emelet..........ajtó

A pályázaton azok az ifiú házaspáľokvehetnek ľészt:

- akik apźilyázat benyújtásakoľ:
a) a 35. évüket nem töltĺitték be'
b) legalább 1 éve kötöttęk házasságot,
c) legalább általános iskolai végzetlséggel rendelkeznek' és

d) legalább az egyikházastárs 3 éves folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik.
- aki józsefoárosi kötődésű:

a) legalább az egyikházastárs józsefvárosi oktatási intézménybe - óvodą, óltalános iskola - jáĺt, és ezt igazo|ja, és

b) legalább az egylkházastźĺrs a Józsefvárosban l éves á|landó bejelentett lakcímmel ľendelkezik, vagy
c) legalább az egyikházastárs a Józsefvárosban l éves bejelentett taľtózkodási hellyel rende|kezik.

_ aki saját maga, illetve a vele egyiittkö|tozó hozzátaÍtozója lakóingatlan tulajdonjogźĺva| vagy haszoné|vezeti jogával nem

rende|kezik, Vagy amennyibenVo arányű lakóingatlan tulajdonjogáva|,vagy haszonélvezetijogával rende|kezik. de annak

haszná|attlbanönhibájánkíviilakadályoztatvavan,
- aki a|bér|óz, aki családlag3, szívességi lakáshasználóa, bármely önkoľmányzatnál önkormányzati tulajdonú lakás jogcím

nélküli lakáshasználója',

- aki báľmely önkormányzatnálhatározoÍt idejű, előbérleti jog néIkiili önkoľmányzati tulajdonri lakás bérlője','aki bármely

önkormányzatná|hatfuozott idejű, előbérletijog nélkü|i önkormányzati tulajdonú lakásban nemházastársi illetve élettársi

viszonyban bérlőtársként', lakó, és a lakásľa fennálló bérleti jogviszonyźtt a megkötendő bérleti szerződés a|áirásáig

megszünteti, s ennek teljesítését igazolja is,

- akineknincshelviadótaľ
díiial nem taľtozik.

_ aki apá|yázat benyújtására megállapított határidőtől számítoIl:
5 éven belül nem szűntette meg onkormányzaÍi lakásra szóló bérletijogviszonyát térítés ellenében

5 éven belül neki felróhatóan, jogellenesen önkormányzati bérlakását nem rlháĺzta ät,

10 éven belül 50% vagy annźi nagyobb tulajdoni artlnyban lévő lakóingatlanát nęm értékesítette,

- aki apá|yázatihirdetményben külön jelölt és felsoľolt munkálatok e|végzésétvá|Ia|ja.

Megpálvázható lakások száma:

- egy pá|yáz(: (ideértve a pátyázóval egiiukoltözőt is) afenti körben meghirdetett lakások közü| egyiitt és külön-kiilön is,

leefóliebb összesen 2 hkáś béľbevételére. a sorľend meeielolésével nyujthat be pá|yázatot- FIGYELEMl apá|yźnatok

benyújtását követően iľatpótlásľa' módosításľa nincs lehetőség

A páIvázó pálvázata éľvénvtelen:

- ha a pá|yáző a fenti feltételeknek nem felel meg,

- ha apá|yźnó valótlan adatot közöl,
haapá|yáző nem csatolja a szükséges igazolásokat a jelentkezési lap mellé,

_ ha apá|yáző a jelentkezési lapot nem írjaa|á,
_ ha az együttköltözők száma a hatályos rendeletben meghatározottak szerint a lakásigény mértékét, illetve a |akás

befogadóképességét meghaladná,
_ haapá|yázatotiptilytnati felhívásban meghatározott, illetve szabźł|yszeruen meghosszabbított pá|yázati határidő |ejárta

után nyújtotta be,

haapá|yázatot olyan pá|yźzó nyújtotta be, aki az önkormányzalta| szembeni, korábbi fizetési kötelezettségét (helyi adó,

bérleti díj stb.) nem teljesítette,

ha a pá|yázó nem csatolta arról szóló ny||atkozatát, hogy nincs közhrtozása (adó-, vám-, társądalombiztosítási jórulék és

egłé.b, a, álląmháztąrtás más ąlrendszereivel szembenfennálló fizetési kotelezettsége)

ha aházastársaktagsailházastársakkal együtt költozők kül<jn-ktilön nyijtják be ptiyázatukat.

A pálvázó páIvázata eredménytelen:



ha a pá|yázó 5 pontná| kevesebbet ér e|

|. Apá|yázók személyi adatai:

l.1. Féľj szemé|yi adatai:

Neve:
(asszonvoknál születési név is)

Születési adatai:

Családi állapota: házas U
(A męsfe|elő választx-szel kel| ielezni!)

Áuanao jelteggel bejelentett lakásának pontos címe:
(lakóhely) !!!! s72m teleoĺilés

lrtca házszám. emelęt.'. '..aitó

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

Ideiglenes jelleggel bejelentett lakásanak pontos címe:
(tartózkodási hely)

!! !! ,. ".,- teleniiĺés
hÁzszÁm emelet itó

Bej elentkezésének idopontj a: &t ..'....hó... ...nap

A pá|yźlz,ő által ténylegesen lakott lakás címe:
(jelenleg lakott lakás)

!! !! ,. ".,* Íelenii|és
||Íc2 hÁzązÁm eme|et.'-.aitó

Itt tartózkodiísának kezdő időpontja:
. .hó....év. ' . ...nap

1.2. Fe|eség szemé|yi adatai:

Neve:
(asszonyoknál sziiletési név is)

Születési adatai: . . hely.. ...év.. ...hó... '....nap

Családi állapota: bázas IJ
(A meefelelő vá|aszl.x-sze| kell ielezni!)

Állandó jelleggel bejelentett lakásának pontos címe:
(lakóhely)

!!l!,.""u_ .település
hÁzązá emelet tó

Bej elentkezésének idopontj a: ...hó... ...nap

Ideiglenes jelleggel bejelentett lakásanak pontos címe:
(tartózkodásí hely)

!!!! ir.száĺn.. .......'...település
eme|et-.....aitó

Bej elentkezésének idopontj a: .. .év. . ...hó... ...nap

A pźl|yźlzó által tény|egesen lakott lakás címe:
(elenleg lakott lakás)

!l!!,""-, .telenülés
hńz'ązłłm eme|et......aitó

Itt tartózkodásának kezdő idopontja:
...hó..,..év.. ....nap

2. A pá|yźlző Józsefváľoshoz való kötődéséľe vonatkozó nyi|atkozata:

(FIGwELEM! ! ! Tekintettel arra, hogy a pólydzat hdzastórsak részére van kiĺrva, ezéĺ fiiggetleniil attól, hogy mind a két hdzastdrs nyÍlatkozata

alapjón kötődik Józsefvdroshoz, abban az esetben Ís csak egyszeres pontot kaphatnak)

2.1. Férj Józsefvároshoz va|ó kötődéséľe vonatkozó nyi|atkozata:
választ x-szel kell

Igen Nem

!n
NT

- legalább 5 éve, a VIII. kerületben életvitelszerűen lakom és bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezem

. legalább 5 éve, a VIil' kerületben életvitelszerűen lakom és bejelentett lakóhellyel rendelkezem



tc'bb mint l0 éve, a VIII. kerületben élewitelszerűen lakom és beje|entett |akóhellyel rendelkezem

a Józsefvárosban jártam óvodába

a Józsefviĺrosban jáľtam általános iskolába

a Józsefváľosban iártam óvodába és általános isko|ába

5
T

EIJ
T
D

FeIeség Józsefváľoshoz való kiitődésére vonatkozó nyiIatkozata:

Nem

n
T
!
T
!

Igen

n
T
T
T
T

. legalább 5 éve, a VIII. kerületben életvitelszeriien lakom és bejelentett taľtózkodási hellyel rendelkezem

- legalább 5 évę, a VIII, kerületben életvitelszeľűen lakom és bejelentett |akóhellye| rendelkezęm

- több mint 10 éve, a VIII. kerületben életvitelszerűen lakom és bejelentett lakóhel|yel rendelkezem

. a Józsefuarosbanjáľtam óvodába

- aJőzsefvźĺrosban iiírtamáltalános iskolába

- a Józsefvárosban iártam óvodába és általános iskolába

3. A pál|y źtzó p á|y á,zati részvétel|e| kapcsolatos nyilatkozata :

3.l. A férj pá|yázati részvétel|el kapcsolatos nyilatkozata:

3.2. A fe|eség pá|yázati ľészvétel|e| kapcsolatos nyi|atkozata:

választ x-szel kell

(A megfelelő vá|asztx.sze| kel| jelti|ni!)

T
!
tr
T
!

Igen

tr

T

T

T

T

T
tr
T
T
n

a)

b)

saját magam, illetve a velem együttkoItozőhozzátaľtozóm beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogáva|vagy

haszonélvezeti j ogával rendelkezünk,

saját magam, illetve a velem együttko|tozőhozzátartozóm lakóingatlan tulajdonjogáva| vagy haszonélvezęti

jogźtv a| rendelkezünk, de annak használatában akađ6l-y oztatv a vagyunk,

c) ahatćLÍozottidejĹĺ, elobér|eti jog nélküli cinkormányzati lakás béľlője' vagyok

- a lakásra fennálló bérleti jogviszonyomat a megkötendő bér|eti szerzódés aláírásáig igazo|tan

megsztintetem

d) hattrozott idejű, elobérleti jog nélküli ĺinkormányzati tulajdonú lakásban nem hiĺaastiáľsi illetve élettarsi

viszonyban bérlőtársként' lakó vagyok
. a lakásra fennálló bérleti jogviszonyomat a megkötendő béľleti szerződés aláírásáig igazo|Ían

megsztintetem

e) nincs helyi adótaľtozásom, önkormányzati bérleményem után bérleti vagy haszná|ati díjjal,

különszolgáltatási díjja| nem tartozom

Đ nincs köztartoztsom (adó-, yám-, társadalombiztosítási jórulék és egłéb, az államháztartás mós

alrendszereiyel szemben fennólló fi'zetési kötelezettsége)

5 éven beltil nem szĺĺntettem meg cinkormáĺyzati |akásra szóló bér|etijogviszonyomat térítés ellenébe

5 éven belül nekem felróhatóan, jogellenesen önkormányzati bérlakásomatnęmnlháńam ćú.

10 éven belül 50% vagy annál nagyobb tulajdoni arányban lévő lakóingat|anomat nem értékesítęttem

A pá|yźnati hirdetményben felsorolt munkálatok elvégzését saját költségemen, térítési igény nélkul

vállalom.

Nem

!
T

!
I
!

ol

h)

D

i)

Igen

n
T

Nęm

T
!

saját magam, illetve a velem együttkö|tozo hozzätaÍtozóm beköltözheto |akóingatlan tulajdonjogával vagy

haszonélvezeti jogával rendelkezünk,

saját magam, i|letve a velem együttkö\tözohozztttutozóm |akóingatlan tulajdonjogźlva|vagy haszonélvezeti

j oiáv al řnde| kezĺin k, d e ann ak huznźt|atth an akadźúy o ztatv a vagyunk,



c) ahatźűozott idejű, elobérletijog nélktili önkormanyzati lakás bérlóje' vagyok
- a lakasra fennálló bérleti jogviszonyomat a megkötendo béľleti szerzódés a|áirásźlig igazo|tan

megszüntętem

d) határozott idejti, előbéľleti jog nélküli önkormányzati tulajdonú lakásban nem házastáĺsi il|eťve élettársi

viszonyban béľlőtársként' lakó vagyok
- a lakásra fennálló bérleti jogviszonyomat a megkötendő bér|eti szeruődés aláírásáig igazo|tan

megszüntetem

e) nincs helyi adótartoziísom, <inkormányzati bérleményem után bérleti vagy haszná|ati díjjal'
ku|önszolgáltatasi díjjal nem taľtozom

Đ nincs köztaÍtozásom (adó-, vóm-, tórsadalombiztosítási jórulék és egyéb, az óllamháztartás mós

alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége)

c) 5 éven belül nem szűntettem meg önkormanyzati|akásraszóló bérletijogviszonyomattérítés ęllenébe

h) 5 éven belül nekem felróhatóan,jogellenesen önkormányzati bérlakásomat nem ruháztam át

i) l0évenbeltil 5O%ovagyannálnagyobbtulajdoniaraĺrybanlévolakóingatlanomatnemértékęsítettem

j) aptiyázatihirdetményben felsorolt munkálatok e|végzését saját költségemen, térítési igény nélkül vállalom.

T

!
!
n
T
n
T
T

n

T
!
T
tr
I
tr

4. A.píiyźlzó általje|enleg |akott |akáshoz kapcsolódó adatok:

A pźĺ|y ázo lakáshasználati j ogcíme:

(A lakás haszná|atára feljogosító szerződés másolatát

mellékelni kell!)

a|bér|ó",
családtag3, szívességi lakáshasználóa,
cinkormřnyzati lakásban j ogcím nélkül visszamaradt lakáshasználó5,

magántulajdonú lakásban bérlo'' .
önkoľmányzati lakásban bérlőtárs''
egyéb

(A megfe|elő v á|asn' a|á ke|| húzni ! )

Apáilyáző által lakott lakás (szállás) tulajdoni formája: önkormányzatitulajdonú magánszemélytulajdona egyébtu|ajdoni

béľlakás forma

!nn
(A megfelelő vá|aszt x-sze| kel l j elezni| )

5. A' pál|yázó nyilatkozata a vele egyĺittköltiiző személyekľől:
választ x-szel' illetve a fĹi esetén számmal kell je|ölni!

@velem egyiitt, az a|ábbi személyek költöznek:

a)l8 éven aluli gyeľmek:

ha igen' hány fő:

b) tartósan beteg, illetve fogyatékkal é|ő személy (gyermek, illenefelnőtt):

ha igen, összesen hány fő:

c) további apźiyźtzóva|egyĺittköltöző felnőtt személyek (k,ivéve hdzastárs):

ha igen, hĺźnyfő:

Igen

n

T

!

n

n

Nem

!
!to

!to

!to



6. Apá|yźnaton e|nyeľt lakásba apá|yáz va| egyĺittkłi|tiizó további személyek:

A pálly ázov al egyiitt kÖltÖzik :

(név, sztiletési hely, sziiletési év, hÓ, nap)

l)név:

sz.hely:

év:

Z)név:

sz.hely:

év:

hÓ

3)név:

sz.hely:

év:

Apá|yázőva| milyen jogcĺmen lakik
egyĺ.itt?

(hćvasÍár sa, gyermeke, szĺ.ilój e, unokáj a,

nagysziilóje, kÖzokirattal igazolt élettaľsa)
A fentiek k ztil a megfelelŐ jogcímet be

kell írni!
A rokoni kapcsolatot és a bejelentkezést
ieazolro iĺatok másolatát mellékelni kell!

hÓ:

4)név:

sz.hely:

év:

hÓ

nap

5)név:

sz.hely:

év:

jogcÍm:

hÓ:

nap:

6)név:

sz.hely:

év:

jogcím:

hÓ:

nap

7)név:

sz.hely:

év:

jogcÍm:

Az egytittkÖlt zó. jelenlegi lakÓhelye:

hÓ:

nap:

A pá|yázóval egytittk lt zó taľtÓsan beteg személyek száma:
A szakorvosi igazolást mellékelni kell!)

jogcÍm:

Bej elentett lakÓhelye :

hÓ:

nap:

jogcÍm:

Bej elentett lakÓhelye :

nap:

jogcím:

Bej elentett lakÓhelye :

Az egyĺittk ltozó6 j elenlegi
lakÓhelyének bej elentkezésénęk kelte :

nap:

jogcím:

Bej elentett lakÓhelye:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentett lakÓhelye :

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bejelentett lakÓhelye:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentett lakÓhelye:

B ej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:
nap:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:
nap:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

Bej elentkezésének idópontj a:

év:
hÓ:

nap:

il fó



E pá.ly ázat elbíľálása szempontj ából:

'bérlő. bérlőtárs: az, aki a lakás egészét a tulajdonossa| megkotött írásbeli szerződés a|apján használja

zabér|ó: az, aki önkormänyzati lakást, vagy annak egy részét az onkormányzathozzájáru|tlsáva|, a béľlőve| kötött írásbeli szerződés

a|apján használ, illetve aki bármely más tulajdoni formában lévő lakás egy ĺészét a tulajdonossal megkötĺitt írásbeli szerződés

a|apjánhaszná|
3 családtag: az, aki a lakás tulajdonosának, illetve béľlőjénekhozzátartozójaként |akja a lakást

aszívességi lakáshasználó: az, aki nem a lakás tulajdonosának, illetve a bérlőjének ahozztúartozójaként, de a tulajdonos, illetve a

bérlő engedélyével lakja a lakást, írásbęli szeľződés nélkül

siogcím nélkĺili lakáshaszná|ó: az, aki a|akását a bérbeadó hozzájáru|ásava1y a ve|e való megá|lapodás nélkiil használja (Jelen

pá|yázatná| csak az a jogcím nélküli lakáshasználó, aki nem saját magáĺak felróható okból lett jogcím né|küli lakáshasználó.)

6eg}züťtköltözők: je|en pźiyázat elbírálásánál a lakásigény mérték szempontjából együttköltözőnek a páIyázót és a vele együtt

kcjltozni kívánó élettárson ti:J azon személyeket lehet figyelembe venni, akik a bérbeadó hozzájáru\ása nélkiil fogadhatók be a
lakásba, ezen személyek: a pźt|yázó házastársa' sziilője (örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője), gyermeke (orökbefogadott,

mostoha- és nevelt gyermek), apá|yázóva| jogszeriĺen együttlakó gyeľmekének gyermeke

ibefogadóképesséq: az ,,ęgyüttköltözők'' és a további költözők együttęs száma szęrint, személyenként |egalább 6 m2 lakószoba ide

értendő aha||,az alkov és a hálófiilke is) alapterület kell hogyjusson

bekö|töző személyek: az ,,együttköltözők''. és a további költözők együttes szźlma (az összes lakásba kö|töző)

A pálvázati kiírásban szereplő lakások esetében. ielen pálvázatnál a|kalmazott |akásieénv mérték:

Fisvelembe vett szemé|vek száma: Lakás ipénv mértékének alsó határa Lakás isénv mértékének felső határa

2 főis I szoba 1.5 szoba

3fó I szoba 2 szoba



S
s

z

Cím

I

DankÓ u. 40. III. em. 5

Szo
ba
sz.

Szoba
aIapterĺi-
lete (m2)

2

Befogadő
képesség

(fó)

JÓzsef u. 47 . I. em. 3.

l5

3

,? nś

Komfoľt-
fokozat

Magdolna utca 44. 2. 11.

MeepályázhatÓ lakások adatai

I

4

Lakás
alapte-
rĺiIete
(*')

J

17,28

Mátyas tér 2. fsz. 4.

ĺisszkomfortos

A |akás bér|eti
díja

(nettő)

5

I

39,99 +

erké|y:
5,05 m2

2

Szieetvári utca 4. 2.26.

22,68

sszkomfortos

I

Fe| jítási feladatok

15.362,- Ft +

Áĺa

J

r8,92

27.30

félkomfortos

I

általanosan jÓ állapotli, tisztasági festés

szĹikséses

16,38

12.121,-Ft+
1ita

J

kcjzmiivezetékek feliilvizsgálatą j avítása;

nyílászarők kisebb javításą festése;

padlÓburkolatok kisebb javítĺĺsą
tisztítasa; szoba szŐnyeg

padlÓburkolatanak cseréje; fal.mennyezel
tisztasági festése

34

komfortos

Becsült
heIyreá||ítási

kłiItség
łisszesen
(buttĺÓ)

2

4.590,- Ft + Áfa

kómĺives j avítas, festés, parketta

csiszolás, lakkozás, nyílászárÓk javÍtásą

tivegpÓtlas, mázolás, padlÓ és

csempebuľkolatok cseréje, berendezési
tárgyak cseréje, pÓtlásą k zmĺivęzetékek

feli.ilvizseálata

komfortos

28,46 3.593,- p1+ Áfa

Megtekintés
idópontja

800.000.-

26,04

vakolat j avítas, festés, nyílrĺszárÓk

fel jításą festése' padlÓburkolatok

fehijítasa-cseréje, oldalfal-padlÓ burkolat

cseľéje, beręndezési tÁrey ak cseréje,

k zmÍivezetékek fehijításą villany-vízÓra

20|f . 09.|8. és 2012. 09. 25'
(kedd), valamiĺÍ 2012. 09. 20

és 2012. 09. 27. (csĺit rt k)
9:30-9:45

5.406,- Ft + Áfa

930.000,-

vakolat j avítás, festés, nyílászárÓk
fel jítása-mĺáaolasą paľketta felť'jításą
oldalfal buľkolat fel j ítás, beľendezési
targyak pőtlásą kémény ellen<ĺrzése,

kĺizmíĺvezetékek fel'ij ítasą villanyőľa-
vizőra-eź:g'őra

20 |2' 09.|8. és 20|f . 09. 25.
(kedd), valamint 2012. 09. 20.

és 2012. 09. 27. (csiit rtcik)

11:00-15:15

3.1il.500.- Fr

2012. 09. 18. és 20|2. 09. 25.
(kedd)' valamiĺt 20|f . 09. 20.

és 20|2. 09. 27. (cstitciľt k)
9:00-9:15

1.950.000.- Fr

2012. 09. l8. és 2012. 09. 25.
(kedd), valamiĺt 20|2. 09. 20

és 20|2. 09. 27. (cstittirttik)

l0:30-10:45

2.400.000.- Fr

2012. 09. 18. és 20|2. 09. 25.
(kedd), valamint 2012. 09. 20.

és 20|2. 09' 27. (csiit<irt k)
l0:00-10:1 5



A ielentkezési |aphoz csatolandó iľatok. igazolások:
(A megfelelő váIaszt X-szel kell jelezni!)

- apá|yázó személyi igazo|vtny (és |akcímkártya) másolata CSATOLVA Igen

!
afog|a|końatźsra vonatkozó igazo|ástmellékelni ke|| (afoglalkozós időtartamóravonatkozóan)

CSATOLVA

óvodai intézménylátogatasi igazolás (eredeti) CSATOLVA

iskolai bizonyítvány (közjegyzői vagy ügyvéd) hitelesített másolatai CSAToLVA

a lakás használatara feljogosító szerzodés másolatą illewe a szállrásadó igazolása az ott lakásról
CSATOLVA

a p6|yázó és a vele egyĺittlakó közötti rokoni kapcsolat esetén a rokoni kapcsolat igazo|ősära szolgáló iratok masolata

(pl. sziiletési anyakönyvi kivonat, 30 napnál nem régebbi hazassógi anyakönyvi kivonat)
CSATOLVA lgen Nem!

apźiyźlzó és apá|ytlzóval jelenleg nem együťtlakó, de apá|yázati lakásbaköltömi szándékozó további személy közötti rokoni

tápcśolat eseté.n á rokoni Ĺapcsotat ĺgazčIfusá,aszolgáló iratok másolata (pl. szĺiletési anyakönyvi kivonat, j0 napnal nem régebbi

hĺźzassógi anyakönyvi kivonat) 
CSAT.LVA lgen Nem

apćiyázóva|együttkĺiltöző taltós beteg (gyermek, fe|nőtt) betegségét igazo|ó érvényes és hatályos szakorvosi igazo|ás (eredeti, vagy

hitelesített mósolat)' l||etve oRSZI határozat eredeti v. hite|esitett pé|dánya

Igen

T
Igen

n
Igen

!
Igen

n

Nem

!
Nem

!
Nem

T
Nem

tr
Nem

n

T!

CSATOLVA

apá|yázó, illetve a vele együttktiltozo hozzátartozó bekcilt<izhetó lakóingatlan tulajdonjogáról vagy haszoné|vezeti jogáról szóló

nyilatkozata CSATOLVA Igen Nem

!!
a felújításľa vonatkozó nyilatkozat CSATOLVA lgen Nem

!!

lgen Nem

!D

helyi adótaľtozásrą önkormányzati bérlemény után bérleti/használati díj, és ahozzĺkapcsolódó kültinszolgáltatźsi dijtutozásĺa

vonatkozó igazo|ás CSAT6LyA lgen Nem

a jelentkezési lap és dokumentáció megvas áĺĺásźlt igazo|ó pénzttlrbizony|at másolata

!
Igen

!

köztarÍozásra (adó-, vóm-, tórsadalombiztosítási járulék és eg1éb,

kote leze t ts é ge)vonatkozó igazo|ás

családi pótléka vonatkozó igazolćs

az óllamhaztartós mós alrendszereive! szemben fennálló fizetési
CSATOLVA Igen Nem

!
Nem

!

CSATOLVA

CSATOLVA IgCN

T

n
Nem

T
Budapest,20lf. ......

pá|y áző (férj /fe l e s é g) a|áirása



Apáůyánő nyĺlatkozata

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pá|yázati feltételeket megismertem, azt megértettem, jelen
jelentkezési lapot értelmeztem, s ennek tudatában töltöttem ki, a közĺilt adatok megfelelnek a valóságnak.
Tudomásul veszem, hogy ha valótlan adatokat közlök, illetve ha a pá|yázati fe|tételeknek nem felelęk meg,
vagy ha a sziikséges igazolásokat nem csatolom a jelentkezési lap benyújtasakor egyidejtĺ|eg, az összes
p áIy ázati j el entkezés em érvénytel en.

Az aIábbi lakásokľa nyújtottam be pá|yázatot:

- Budapest, VIII' .....'utca ....hźaszám ........emelet ..............ajtó !
- Budapest, VIII. ......utca '...háľzszám ........emelet..............ajtó !

Figyelem!

Kérjĺik, hogy a pá|yáző,a címek mcigĺltti! -be (1,2) soľszámmal jelölje meg, hogy melyik lakást szeretné

elso, illetve másodsorban elnyeľni'

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

páily áző (fě rj) a|áir álsa

telefonsziíma (nem kĺitelező) személyi igazolvźny száma(kĺitelezo)

páůy ánő fe le s é g) a|áír ása

telefonszáma (nem kĺĺtelező) személyi ígazolvźny száma(kötelező)



Pźilyáző nyilatkozata a megpályázott lakás

helvľeáll ításár a vonatkozóa n

"O*r.
... ',szám a|atti |akás elnyerése esetén a lakás pá|yźnati kiírás

szeľinti rendeltetés szerahasznźiata alkalmas á|IapotrahozataIźtt vállalom, annak fedezetét biztosítani tudom.

Tudomásul veszem' hogy a páIytnati lakás előszĺir egy évrę szólóan) a pá|yazati kiírásban je|zett lakbéľ

kétszeľesének megfelelő óvadék megfizetése mellett kerĹil bérbeadásľa. Tudomásul veszem továbbá, hogy az t

év időtaĺam alatt a munkálatokat kĺjteles vagyok elvégezni, s amennyiben ezen kötelezettségemnek

hatáľidőben nem teszek eleget, a lakást elhelyezési és téľítési igény nélkĹil, ingóságaimtólkitiľítve, a befogadott

személyekkel együtt el kell hagynom.

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

páily ánő (férj) aláirása

páiJy ánő (feleség) aláírása
Előttünk, mint tanúk elott:

1, Tanú 2,Tanit

Lakcím:' Lakcím:

A\áirás Aláírás:



Szállásadói igazolás

adaQ. .......(anyjaneve) a.....
..'.szálm aIatti lakás fulajdonosa, haszonélvezője, bérlője (a

megfelelő rész aIźthuzandó) igazolom, hogy . ........(pályaző) a fenti cím alatti lakásomban

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

lakáshaszn ä|őa, a|bér|őz (a megfelelő rész a|źůlízandő) jogcímen lakik. egyben vállalom, hogy a pá|yźnat kiíľója

a *tulajdonomat/béľleményemet képező ingatlanban környezettanulmarrytvégezzen,

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

aszźi|ásaďő a|áírása

Előttĺink, mint tanúk előtt:

1, Tanú
Név:
Lakcím:.
AIáírás:

2,Tanu
Név: .
Lakcím:
Aláírás:

E pá|yázat elbírálása szempontj ábóI:
,családtag: az, aki alakás tulajdonosának, illetve bérlőjénekhozzátartozójaként lakjaa lakást

közę|ihozzátartozók: aházastárs, az egyenesägbeli rokon, az örökbefogadoÍt, a mostoha- és nevelt gyermek, az

o,.oku"fogudo-, u *toha- és a nevęltšźulő, válamint testvér; hozzátarÍoző továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli

rokon hážastársa, a jegyes, aházastáĺs egyeneságbeli rokona és testvéľe, valamint a testvér házastársa
aszívęsségi lakáshasználó: a z, aki nem a iakás tulajdonosának, illetve béľlőjének hozzátartozójaként, de a tulajdonos illetve a bérlő

engedélyével lakja a |akást, írásbeli szeľződés nélkĺil
,^ťbé,|ő| " 

az,akiönkormányzati lakást vagy annak egy részétaz Önkormányzathozzájárulásával, a bérlővel kötött írásbe|i

,,",,ődés a|apjánhasznźi, itletve aĺ<i bármely mášiulajdoni formában lévő |akás egy részét a tulajdonossa| megkötött íľásbeli

szer ző dés a|apján hasznti

* Megfelelő rész ąláhúzqndó !



A pá.Jy ázó lakóingatlan tulaj donjogáľól'
vagy haszonélv ezeti j ogáľó| szó|ó nyĺlatkozata

,iil'...'.......'......:...........'......'..' i;;;;; ů,:ą iiii-.Á r:-!";kt;;; Äa,i"i,^i a;*lffi',noś,,,;
(te\epülés neve), hľsz. alatt felvett, teľmészetben ...

(telepĺ;lés neve), ,. szźrrl a|att talá|ható .. megnevezéstĺ ingatlan,

... ĺ . . . ar ányú * tul aj dono sď haszon éIv ezője vagyok.

Kijelentem tovább, hogy azitt megjelölt ingatlan haszná|atábarlakadá|yozta1ĺavagyok tekintettel a:ľa, hogy:

a pá|y źnő (férj ) aláírása

Előttünk. mint tanúk elott:

1' Tanú

Név:

2,Taĺu

Név:

Lakcím:. Lakcím:

Aláírás: Aláírás:

* Megfelelő rész aláhuząndó !



A pá.Jy ánó lakóingatlan tulaj donj ogáről,
vagy haszonélv ezeti j o gá ľól szóló nyilatkozata

ilő;'.'........'......'..'..:............ .. i;;;;; ,.,,.ą ;;|;;.Ä 
,ľ:-!" ;kil; ^lai,ä"ł,ii 

i,i,"|ťÍ,ľJÍłi',n.łÍ,;
(telepulés neve), Iusz. a|att felvett, természetben ...

(telepulés neve), ., szźrrl a|att talá|ható .. megnevezésri ingatlan,

... l . . . ar anyÚ * tul aj dono s aJ haszonéIv ezőj e vagyok.

Kijelentem tovább, hogy azitt megjelölt ingatlan haszĺźůattbanakadáIyoztatvavagyok tekintettel ara, hogy:

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

a ptrly źnő (feleség) aláítźsa

Előttünk' mint tanúk előtt:

1, Tanú

Név:

Lakcím:. Lakcím:

Aláítás Aláíľás:

2,Tantt

Név: .

* Megfelelő rész ąláhúzqndó !



A' pá:Jyánóval együttkö|töző hozzátartoző lakőingatlan tulajdonj ogárő|, vagy
haszo nélv ezeti j o gá ról szóňő

nvilatkozata

ii)..' '''.'...'...'... ..'.'. .'....... ...... @;;;; ,.,,.ą p;|;fu,Á 
,ľ:-!" 

;ki;;; łiĺ,i,i,^i 
^,i,",!#JÍłi',n,łÍ,;(teĺepülés neve), Ílrsz' a|att felvett, természetben ...

(telepuĺés neve), ... szám a\att ta|á|hatő .. megnevezésri ingatlan,

... ĺ . . . ar anyű * tul aj do no s al haszoné|v ezőj e v agyo k.

Kijelentem tovább, hogy azitt megjelölt ingatlan hasznźůatában akadályoztatravagyok tekintettel arľa, hogy:

a pá|y azőval együttköltĺlző
a|áírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

1, Tanú Z,Tan'ĺu

Név: Név: .

Lakcím:. Lakcím:

Aláíľás: Aláíľás:

* Megfelelő rész alđhúzandó !

Ü.t

ľ.''/^


