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HIRDETMÉNY 

 

„I/2022. típusú” pályázat 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, 

Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 109/2022. (VI.14.) számú döntése alapján, az „I/2022. típusú” pályázat 

kiírásra került. A pályázat benyújtásának határideje 2022. július 22. napja volt. 

 

Erre tekintettel tájékoztatjuk a pályázókat a plusz pontokra vonatkozó igazolások csatolásának időpontjáról. 
 

 

Plusz pontok igazolásának csatolására vonatkozó 

felhívás! 
 

Kérjük, hogy a 

 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Iroda 

Lakáspályázati Csoportjánál 

(Budapest VIII., Őr u. 8.) 

– ügyfélfogadási időben – 

 
2022. augusztus 15. napjától - 2022. augusztus 19. napjáig  

  

 
a mellékletben megadott regisztrációs számmal rendelkező pályázók nyújtsák be: 

- a pályázati felhívásban meghatározott, plusz pontok igazolására szolgáló iratokat, melyek a 

következők: 

a) a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány a 

pályázó összes eddigi állandó bejelentett lakcíméről, illetve tartózkodási helyéről, azok időtartamát is igazolva  

b) amennyiben a pályázó az általa ténylegesen lakott lakásban bérleti vagy használati szerződéssel rendelkezik, 

vagy vele együtt lakó személy rendelkezik vele, annak másolati példánya, ennek hiányában a lakás 

tulajdonosának 2 tanúval ellátott nyilatkozata a lakás komfortfokozatáról és a lakásban lakó személyek 

számáról, és a szobaszámról, amennyiben az eltér a tulajdoni lapon szereplő szobaszámtól 

c) családtag vagy szívességi lakáshasználó esetén a jelenleg lakott lakás tulajdonosának/bérlőjének 2 tanúval 

ellátott nyilatkozata arról, hogy a pályázó jelenleg az ő tulajdonát/bérleményét képező ingatlanban lakik  

d) amennyiben pályázó lakhatása veszélyeztetett, ennek igazolása (bérleti szerződés felmondásáról szóló 

értesítés, lakástulajdona végrehajtási árverés útján történő értékesítését igazoló dokumentum), 

e) a felnőtt korú eltartottnak minősülő személyek esetén (nappali tagozatos, felsőoktatási intézményben tanuló 

gyermek) pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi, oktatási intézmény által kiadott 

igazolás a hallgatói jogviszony fennállásáról 

f) munkaképtelenség esetén a társadalombiztosítási igazgatási szerv igazolása, 
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g) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglalt ellátásban részesülő 

személy esetén az ellátásról szóló igazolás, 

h) szakorvosi igazolás a tartós beteg vagy súlyosan fogyatékos státusz igazolására, másolatban,  

i) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiadott érvényes határozat, vagy Kormányhivatal 

Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve által kiadott érvényes, hatályos határozat másolatban, 

j) igazolás arról, hogy a pályázó állami gondozott volt, illetve a vele együtt költöző állami gondozott, vagy 

állami gondozott volt, eredeti példánya  

k) gyermektartás díj igazolására bankszámla kivonat is szükséges, ennek hiányában a tartást nyújtó fél – 

legalább két tanú aláírásával ellátott – nyilatkozata és a tartást nyújtó eredeti jövedelem igazolása 

l) a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi munkáltató által kiállított igazolás a 

pályázó vagy a pályázóval együtt költöző személy munkaviszonyáról 

m) családi pótlék, anyasági ellátás, árvaellátás, egyéb rendszeres, és egészségkárosodáshoz kapcsolódó 

jövedelmek esetén a megállapító szervnek a jövedelem összegét is tartalmazó határozata, vagy igazolása 

másolatban, és a folyósított ellátást igazoló irat, 

n) nyugdíjas esetén a nyugdíjfolyósító által az adott évre vonatkozó igazolás az ellátás összegéről, és a kérelem 

benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvény, 

 

*FIGYELEM! Tartós betegségre, csak abban az esetben jár plusz pont, amennyiben a pályázó vagy a vele együtt 

költöző személy, a 335/2009. (XII.29.) számú Korm. rendelet mellékletében felsorolt betegségek 

valamelyikében szenved és azt az illetékes szakorvos igazolja. 

Fogyatékkal élőnek az 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendeletben meghatározott fogyatékossága miatt állandó vagy 

fokozott felügyeletre, gondozásra szoruló személy minősül, aki a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, 

vagy Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve által kiadott érvényes, hatályos határozattal 

rendelkezik. 

 

 

Pályázat eredményének közzététele: legkésőbb 2022. október 24. napjáig 

 

 

Budapest, 2022. augusztus 12. 

 

 

 

Nováczki Eleonóra sk. 

vagyongazdálkodási igazgató 
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„I/2022. típusú” pályázat 

plusz pontok igazolásának csatolására vonatkozó felhívás – 

melléklete 
 

Azonosító                        

(regisztrációs) szám 
 

Azonosító                        

(regisztrációs) szám 

 JV 0002177  JV 0001646 

JV 0000707  JV 0001649 

JV 0000710  JV 0002151 

JV 0000711  JV 0002152 

JV 0000713  JV 0002154 

JV 0000714  JV 0002155 

JV 0000715  JV 0002156 

JV 0000718  JV 0002157 

JV 0000719  JV 0002158 

JV 0000720  JV 0002159 

JV 0000721  JV 0002160 

JV 0000722  JV 0002161 

JV 0000723  JV 0002162 

JV 0000724  JV 0002164 

JV 0000725  JV 0002165 

JV 0000727  JV 0002167 

JV 0000728  JV 0002168 

JV 0000730  JV 0002169 

JV 0000731  JV 0002170 

JV 0000732  JV 0002171 

JV 0000733  JV 0002172 

JV 0000735  JV 0002173 

JV 0000737  JV 0002174 

JV 0000738  JV 0002175 

JV 0000741  JV 0002179 

JV 0000742  JV 0002181 

JV 0001630  JV 0002182 

JV 0001631  JV 0002184 

JV 0001632  JV 0002185 

JV 0001634  JV 0002187 

JV 0001637  JV 0002188 

JV 0001638  JV 0002189 

JV 0001639  JV 0002202 

JV 0001640  JV 0002204 

JV 0001641  JV 0002205 

JV 0001643  JV 0002206 

JV 0001644  JV 0002207 
 


