
 
 

 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. „MCS/2021.” 

Lakásgazdálkodási Iroda 

1082 Budapest, Őr utca 8.  

 

Pályázati jelentkezési lap 
 

 

1. A pályázat benyújtásakor Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, érvényes 

bérleti jogviszonnyal rendelkező lakást bérlők részére, akik vállalják, hogy a pályázat során elnyert 

lakást a bérleti szerződés megkötését követően, 1 naptári éven belül felújítják, és a jelenleg bérelt lakást 

a szerződés aláírásának napjától számított 6 hónapon belül leadják. 

 

2. Kiíró a pályázatra kiírt lakást 10 év határozott időre, költségelvű bérleti díj előírása mellett, a lakás 

komfortfokozatának megfelelő - a csökkentő és növelő tényezők nélkül számított - lakbér kettő havi 

összegének megfelelő óvadékfizetési kötelezettséggel adja bérbe.  

 

Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét arra, hogy a Jelentkezési lapon mindenhol kötelező nyilatkozatot 

tenni! 

 

Ellenkező esetben a nyilatkozattétel hiánya a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után! 

 

Amennyiben a jelenleg lakott lakásra bérlőtársi jogviszonyban kötöttek lakásbérleti szerződést, a 

jelentkezési lapon minden bérlőnek nyilatkoznia kell. 

 

A Pályázó (Pályázók) nyilatkozata a megpályázandó lakásokra: 
 

- Budapest, VIII. ker. ………………………… utca ………………. házszám ……………. emelet …………..ajtó  ☐ 
 

- Budapest, VIII. ker. ………………………… utca ………………. házszám ……………. emelet …………..ajtó  ☐ 

 

- Budapest, VIII. ker. ………………………… utca ………………. házszám ……………. emelet ………….. ajtó  ☐ 

 

Figyelem!  

 

Kérjük, hogy a pályázó, a címek mögötti        ☐ -ba (1,2,3) sorszámmal jelölje meg, hogy melyik lakást szeretné első, illetve 

másod- harmadsorban elnyerni. 

 

 

 

A leadandó lakás címe:  
 

 

Budapest, VIII. kerület, …………………………….…utca/út/tér ………..házszám…………emelet……..ajtó 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PÁLYÁZÓ ALÁÍRÁSA  (bérlőtársak esetén minden bérlő aláírása szükséges!) 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. A Pályázók személyi adatai: 

Amennyiben a leadandó lakásnak egy bérlője van, kérjük a Pályázó 1 oszlopban lévő adatokat töltse ki csak! 

További pályázó bérlőtársak esetén PÓTLAP kitöltése kötelező! 

 

Pályázó 1 Pályázó 2 Pályázó 3 

Neve: 

 

…………………………………………… 

(eltérés esetén születési név is): 

 

…………………………………………… 

Neve: 

 

…………………………………………… 

(eltérés esetén születési név is): 

 

…………………………………………… 

Neve: 

 

…………………………………………… 

(eltérés esetén születési név is): 

 

…………………………………………… 

Születési hely és idő: 

 

………………………………...település 

 

……..év……………..hónap……….nap 

Születési hely és idő: 

 

………………………………...település 

 

……..év……………..hónap……….nap 

Születési hely és idő: 

 

………………………………...település 

 

……..év……………..hónap……….nap 

Családi állapota: 

hajadon, nőtlen         ☐ 

házas   ☐       elvált   ☐        özvegy   ☐ 

közjegyzői okirattal igazolt élettárs   ☐ 

anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzett 

élettárs     ☐ 

(A megfelelő választ x-szel kell jelezni!) 

Családi állapota: 

hajadon, nőtlen         ☐ 

házas   ☐       elvált   ☐        özvegy   ☐ 

közjegyzői okirattal igazolt élettárs   ☐ 

anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzett 

élettárs     ☐ 

(A megfelelő választ x-szel kell jelezni!) 

Családi állapota: 

hajadon, nőtlen         ☐ 

házas   ☐       elvált   ☐        özvegy   ☐ 

közjegyzői okirattal igazolt élettárs   ☐ 

anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzett 

élettárs     ☐ 

(A megfelelő választ x-szel kell jelezni!) 

Állandó jelleggel bejelentett lakásának 

pontos címe (lakóhely): 

 

………ir.sz…………………………város 

 

……………………....utca………házszám 

 

………em.……ajtó 

Állandó jelleggel bejelentett lakásának 

pontos címe (lakóhely): 

 

………ir.sz…………………………város 

 

……………………....utca………házszám 

 

………em.……ajtó 

Állandó jelleggel bejelentett lakásának 

pontos címe (lakóhely): 

 

………ir.sz…………………………város 

 

……………………....utca………házszám 

 

………em.……ajtó 

Bejelentkezésének időpontja:  
 

……….év………….hó………..nap 

Bejelentkezésének időpontja:  
 

……….év………….hó………..nap 

Bejelentkezésének időpontja:  
 

……….év………….hó………..nap 

Ideiglenes jelleggel bejelentett 

lakásának pontos címe  

(tartózkodási hely):  

 

………ir.sz…………………………város 

 

……………………....utca……házszám 

 

………em.……ajtó 

(Kitöltése abban az esetben kötelező, ha 

van bejelentett tartózkodási helye) 

Ideiglenes jelleggel bejelentett lakásának 

pontos címe  

(tartózkodási hely):  

 

………ir.sz…………………………város 

 

……………………....utca……házszám 

 

………em.……ajtó 

(Kitöltése abban az esetben kötelező, ha 

van bejelentett tartózkodási helye) 

Ideiglenes jelleggel bejelentett lakásának 

pontos címe  

(tartózkodási hely):  

 

………ir.sz…………………………város 

 

……………………....utca……házszám 

 

………em.……ajtó 

(Kitöltése abban az esetben kötelező, ha 

van bejelentett tartózkodási helye) 

Bejelentkezésének időpontja: 

 

……….év………….hó………..nap 

Bejelentkezésének időpontja: 

 

……….év………….hó………..nap 

Bejelentkezésének időpontja: 

 

……….év………….hó………..nap 

Telefonszáma: 

 

………………………………………… 

Telefonszáma: 

 

………………………………………… 

Telefonszáma: 

 

………………………………………… 

e-mail címe: 

 

………………………………………….. 

e-mail címe: 

 

………………………………………….. 

e-mail címe: 

 

………………………………………….. 

 

 

  

 

 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PÁLYÁZÓ ALÁÍRÁSA  (bérlőtársak esetén minden bérlő aláírása szükséges!) 



 

 

 

 

2/1. A Pályázó 1 pályázati részvétellel kapcsolatos nyilatkozata: 

 

FIGYELEM! 

Bérlőtársak esetén e pontot minden bérlőtársnak külön-külön kell kitölteni és aláírni. 
További pályázó bérlőtársak esetén PÓTLAP kitöltése kötelező! 

 

(A megfelelő választ x-szel kell jelölni!) 

 

a) legalább 2 éve józsefvárosi tulajdonú önkormányzat lakás bérlője vagyok 

b) legalább 2 éves állandó bejelentett lakcímmel, vagy 2 éves bejelentett tartózkodási hellyel 

rendelkezem Józsefvárosban, 

c) bérlőkijelölési jog alapján kötöttem bérleti szerződést 

d) 3 éven belül csere keretében kötöttem bérleti szerződést önkormányzati lakásra 

e) házfelügyelői szolgálati lakás bérlője vagyok 

f) közszolgálati lakás bérlője vagyok 

g) saját magam a kötelezően elvégzendő munkák bruttó értékének 1/3 részével rendelkezem 

h) a velem együtt költöző hozzátartozóm (hozzátartozóim) a kötelezően elvégzendő munkák bruttó 

értékének 1/3 részével rendelkezik (rendelkeznek) 

i) saját magam, illetve a velem együtt költöző hozzátartozóm lakóingatlan tulajdonjogával vagy 

haszonélvezeti jogával rendelkezünk,  

j) saját magam, illetve a velem együtt költöző hozzátartozóm a beköltözhető lakóingatlan 

tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával rendelkezünk, de annak használatában 

akadályoztatva vagyunk, 

k) helyi adótartozásom van, 

l) bérleményem után bérleti díj-, különszolgáltatási- közüzemi díjtartozásom nincs 

m) bérleményem rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartom 

n) velem, vagy velem együttlakókkal szemben magatartásbeli probléma nem áll fenn 

o) önkormányzati lakást jogcím nélkül használok, 

p) önkormányzati lakást a velem együtt költöző jogcím nélkül használ,  

q) a velem együtt költöző nem bérlőtárs hozzátartozóm/hozzátartozóim önkormányzati lakás bérleti 

jogával rendelkezik/rendelkeznek (bárhol) 

r) Józsefvárosi Önkormányzathoz 1 éven belül nyújtottam be lakáspályázatot 

      Igen        Nem                 

  a)   ☐           ☐ 

  b)   ☐           ☐ 

  c)   ☐           ☐ 

  d)   ☐            ☐ 

  e)   ☐            ☐ 

  f)   ☐            ☐ 

  g)  ☐            ☐ 

  h)  ☐            ☐ 

  i)   ☐            ☐ 

 

  j)   ☐            ☐ 

  k)  ☐            ☐ 

  l)   ☐            ☐ 

  m)  ☐           ☐ 

  n)   ☐            ☐ 

  o)   ☐            ☐ 

  p)   ☐            ☐ 

  q)   ☐            ☐ 

  r)    ☐            ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pályázó 1 bérlőtárs aláírása 

 

 

  



2/2. A Pályázó 2 pályázati részvétellel kapcsolatos nyilatkozata:    

 

FIGYELEM! 

Bérlőtársak esetén e pontot minden bérlőtársnak külön-külön kell kitölteni és aláírni. 
További pályázó bérlőtársak esetén PÓTLAP kitöltése kötelező! 

 

 (A megfelelő választ x-szel kell jelölni!) 

 

a) legalább 2 éve józsefvárosi tulajdonú önkormányzat lakás bérlője vagyok 

b) legalább 2 éves állandó bejelentett lakcímmel, vagy 2 éves bejelentett tartózkodási hellyel 

rendelkezem Józsefvárosban, 

c) bérlőkijelölési jog alapján kötöttem bérleti szerződést 

d) 3 éven belül csere keretében kötöttem bérleti szerződést önkormányzati lakásra 

e) házfelügyelői szolgálati lakás bérlője vagyok 

f) közszolgálati lakás bérlője vagyok 

g) saját magam a kötelezően elvégzendő munkák bruttó értékének 1/3 részével rendelkezem 

h) a velem együtt költöző hozzátartozóm (hozzátartozóim) a kötelezően elvégzendő munkák bruttó 

értékének 1/3 részével rendelkezik (rendelkeznek) 

i) saját magam, illetve a velem együtt költöző hozzátartozóm lakóingatlan tulajdonjogával vagy 

haszonélvezeti jogával rendelkezünk,  

j) saját magam, illetve a velem együtt költöző hozzátartozóm a beköltözhető lakóingatlan 

tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával rendelkezünk, de annak használatában 

akadályoztatva vagyunk, 

k) helyi adótartozásom van, 

l) bérleményem után bérleti díj-, különszolgáltatási- közüzemi díjtartozásom nincs 

m) bérleményem rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartom 

n) velem, vagy velem együttlakókkal szemben magatartásbeli probléma nem áll fenn 

o) önkormányzati lakást jogcím nélkül használok, 

p) önkormányzati lakást a velem együtt költöző jogcím nélkül használ,  

q) a velem együtt költöző nem bérlőtárs hozzátartozóm/hozzátartozóim önkormányzati lakás 

bérleti jogával rendelkezik/rendelkeznek (bárhol) 

r) Józsefvárosi Önkormányzathoz 1 éven belül nyújtottam be lakáspályázatot 

     Igen             Nem                 

 a)  ☐                 ☐ 

 b)  ☐                  ☐ 

 c)   ☐                 ☐ 

 d)  ☐                 ☐ 

 e)  ☐                 ☐ 

 f)  ☐                  ☐ 

 g)  ☐                 ☐ 

 h)  ☐                 ☐ 

 i)   ☐                  ☐ 

 

 j)   ☐                 ☐ 

 k)  ☐                ☐ 

 l)   ☐                 ☐ 

 m)  ☐                 ☐ 

 n)   ☐                 ☐ 

 o)   ☐                 ☐ 

 p)   ☐                 ☐ 

 q)   ☐                 ☐ 

 r)   ☐                ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pályázó 2 bérlőtárs aláírása 

 

 

 

  



2/3. A Pályázó 3 pályázati részvétellel kapcsolatos nyilatkozata:    

 

FIGYELEM! 

Bérlőtársak esetén e pontot minden bérlőtársnak külön-külön kell kitölteni és aláírni. 
További pályázó bérlőtársak esetén PÓTLAP kitöltése kötelező! 

 

 (A megfelelő választ x-szel kell jelölni!) 

 

a) legalább 2 éve józsefvárosi tulajdonú önkormányzat lakás bérlője vagyok 

b) legalább 2 éves állandó bejelentett lakcímmel, vagy 2 éves bejelentett tartózkodási hellyel 

rendelkezem Józsefvárosban, 

c) bérlőkijelölési jog alapján kötöttem bérleti szerződést 

d) 3 éven belül csere keretében kötöttem bérleti szerződést önkormányzati lakásra 

e) házfelügyelői szolgálati lakás bérlője vagyok 

f) közszolgálati lakás bérlője vagyok 

g) saját magam a kötelezően elvégzendő munkák bruttó értékének 1/3 részével rendelkezem 

h) a velem együtt költöző hozzátartozóm (hozzátartozóim) a kötelezően elvégzendő munkák bruttó 

értékének 1/3 részével rendelkezik (rendelkeznek) 

i) saját magam, illetve a velem együtt költöző hozzátartozóm lakóingatlan tulajdonjogával vagy 

haszonélvezeti jogával rendelkezünk,  

j) saját magam, illetve a velem együtt költöző hozzátartozóm a beköltözhető lakóingatlan 

tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával rendelkezünk, de annak használatában 

akadályoztatva vagyunk, 

k) helyi adótartozásom van, 

l) bérleményem után bérleti díj-, különszolgáltatási- közüzemi díjtartozásom nincs 

m) bérleményem rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartom 

n) velem, vagy velem együttlakókkal szemben magatartásbeli probléma nem áll fenn 

o) önkormányzati lakást jogcím nélkül használok, 

p) önkormányzati lakást a velem együtt költöző jogcím nélkül használ,  

q) a velem együtt költöző nem bérlőtárs hozzátartozóm/hozzátartozóim önkormányzati lakás bérleti 

jogával rendelkezik/rendelkeznek (bárhol) 

r) Józsefvárosi Önkormányzathoz 1 éven belül nyújtottam be lakáspályázatot 

     Igen             Nem                 

 a)  ☐                 ☐ 

 b)  ☐                  ☐ 

 c)   ☐                 ☐ 

 d)  ☐                 ☐ 

 e)  ☐                 ☐ 

 f)  ☐                  ☐ 

 g)  ☐                 ☐ 

 h)  ☐                 ☐ 

 i)   ☐                  ☐ 

 

 j)   ☐                 ☐ 

 k)  ☐                ☐ 

 l)   ☐                 ☐ 

 m)  ☐                 ☐ 

 n)   ☐                 ☐ 

 o)   ☐                 ☐ 

 p)   ☐                 ☐ 

 q)   ☐                 ☐ 

 r)   ☐                ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pályázó 3 bérlőtárs aláírása 

 

 

 

  



 

3. A Pályázó/Pályázók bérleti jogviszonyával kapcsolatos nyilatkozata: 
      (A megfelelő választ x-szel kell jelölni!) 

A pályázó mióta bérlő Józsefvárosban? 

 

A bérleti jogviszony kezdő időpontja a bérlő/bérlők első – józsefvárosi önkormányzati tulajdonú – lakásra 

létrejött bérleti jogviszonynak kezdő napja, amennyiben az azóta eltelt idő alatt a bérleti jogviszony 

legfeljebb összesen 1 év időtartamra megszakadt, és a bérlő/bérlők a bérleménybe folyamatos bejelentett 

lakcímmel rendelkezett/rendelkeztek.  

(Az időközben bérlőtársi jogviszonyra módosított lakásbérleti szerződés esetén is a legelső megkötött – a 

fenti feltételeknek megfelelő – lakásbérleti szerződést kell figyelembe venni.) 

  

 

legalább 3 éve  

 

legalább 5 éve  

 

legalább 10 éve 

 

 

   Igen             Nem                 

 

 

 

 

    ☐                  ☐ 

    ☐                  ☐ 

    ☐                  ☐ 

 

 

 

 

4. A Pályázó/Pályázók jelenlegi lakhatásával kapcsolatos nyilatkozata: 
      (A megfelelő választ x-szel kell jelölni!) 

 

A legalább 6 hónapja bejelentett lakcímmel együtt élők száma, ide értve az ott lakás ideje alatt született 

6 hónapnál fiatalabb gyermeket is: 

 

meghaladja vagy eléri a 4 fő/szoba mértéket,  

 

meghaladja vagy eléri a 3 fő/szoba mértéket, de nem éri el a 4 fő/szoba mértéket 

 

meghaladja a 2 fő/szoba mértéket, de nem éri el a 3 fő/szoba mértéket, 

(a 12 nm-nél kisebb szoba fél szobának számít) 

 

 

Műszaki adatok: 

 

Jelenlegi lakás vizes, penészes és/vagy aládúcolt 

 

A leadandó lakás  felújításra került. 

(víz, csatorna, fűtés, elektromos hálózat felújítása) 

- a lakás jelentősebb beavatkozás nélkül bérbeadható állapotban van - 

 

A bérlő a lakást szabályosan (a tulajdonos jóváhagyásával) komfortosította. 

 

A leadandó lakás: 

 

összkomfortos vagy komfortos, 

 

félkomfortos vagy komfort nélküli 

 

szükséglakás 

 

   Igen             Nem                 

 

    ☐                   ☐ 

    ☐                   ☐ 

    ☐                   ☐ 

 

 

    ☐                  ☐ 

    ☐                  ☐ 

 

    ☐                  ☐ 

 

    ☐                  ☐ 

    ☐                  ☐ 

    ☐                  ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PÁLYÁZÓ ALÁÍRÁSA  (bérlőtársak esetén minden bérlő aláírása szükséges!) 
 

  



 

5. A Pályázó és az együttköltözőkre vonatkozó nyilatkozat  
(A megfelelő választ x-szel kell jelölni!) 

A lakásba együtt költözők száma összesen (beleértve a pályázót is) 

- 3 fő 

- 4 fő 

- 5 fő 

- 6 fő 

- 7 fő, vagy több 

Az együtt költözők között van (beleértve a pályázót is): 

kiskorú 

 

ha van, hány fő 

 

tartósan beteg felnőtt 

ha van, hány fő 

volt állami gondozott 

 

A bérlő vagy a vele együtt költöző hozzátartozója legalább két éve az önkormányzat köztisztviselője, 

vagy munkajogi jogviszonyban dolgozója, vagy az önkormányzat által fenntartott költségvetési 

szervének bármilyen jogviszonyban alkalmazottja, vagy valamelyik intézményének, vagy az 

önkormányzat 100 %-os, vagy többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságának dolgozója 

 

az előző minőségi csere pályázaton I. helyezést értem el, de sorsolás miatt elestem tőle 

 

   Igen             Nem        

         

    ☐                  ☐ 

    ☐                  ☐ 

    ☐                  ☐ 

    ☐                  ☐ 

    ☐                  ☐ 

 

    ☐                  ☐ 

 

 

…………………..fő 

 

 

    ☐                  ☐ 

 

…………………..fő 

 

    ☐                  ☐ 

 

 

 

    ☐                  ☐ 

 

 

 

 

    ☐                  ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PÁLYÁZÓ ALÁÍRÁSA  (bérlőtársak esetén minden bérlő aláírása szükséges!) 



 

 

6. A pályázaton elnyert lakásba a pályázón kívül együtt költöző személyek:    
 

Bérlőtársak esetén csak a bérlői jogviszonnyal nem rendelkező együttköltözőket, továbbá a 3 hónapnál idősebb 

terhesség esetén a születendő gyermeket kell feltüntetni. 

 

(További együttköltözők esetén PÓTLAP kitöltése kötelező!) 

 

A pályázóval együtt költöző személyre vonatkozó adatok: 

Neve:   

Születési neve:  

Anyja neve:   

Születési helye:   

Születési ideje (év, hónap, nap):   

Pályázóval való rokoni kapcsolata:   

Az együttköltöző bejelentett lakóhelye:   

Bejelentkezésének időpontja (év/hó/nap):   

Az együttköltöző által ténylegesen lakott lakás címe:  

(kitöltése akkor kötelező, amennyiben eltér a bejelentett lakcímtől) 
  

Bejelentkezésének, vagy ottlakásának időpontja (év/hó/nap):  

((kitöltése akkor kötelező, amennyiben eltér a bejelentett lakcímtől) 
  

 

 

 

 

A pályázóval együtt költöző személyre vonatkozó adatok: 

Neve:   

Születési neve:  

Anyja neve:   

Születési helye:   

Születési ideje (év, hónap, nap):   

Pályázóval való rokoni kapcsolata:   

Az együttköltöző bejelentett lakóhelye:   

Bejelentkezésének időpontja (év/hó/nap):   

Az együttköltöző által ténylegesen lakott lakás címe:  

(kitöltése akkor kötelező, amennyiben eltér a bejelentett lakcímtől) 
  

Bejelentkezésének, vagy ottlakásának időpontja (év/hó/nap):  

((kitöltése akkor kötelező, amennyiben eltér a bejelentett lakcímtől) 
  

 

 
 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PÁLYÁZÓ ALÁÍRÁSA  (bérlőtársak esetén minden bérlő aláírása szükséges!) 

 



 

 

7. A pályázó nyilatkozatai 

1. Alulírott jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a pályázati feltételeket megismertem, megértettem. Büntetőjogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy 

amennyiben a pályázati felhívásban közölt feltételeknek nem felelek meg, illetve az ott előírt igazolásokat, 

nyilatkozatokat határidőben nem, vagy nem megfelelően nyújtom be, a pályázatom érvénytelen.  

Kijelentem továbbá, hogy a pályázati hirdetményben szereplő pályázati feltételeket magamra nézve kötelezően 

elfogadom; a pályázatra kiírt lakásokat megtekintettem, azok műszaki állapotát ismerem, azzal kapcsolatosan kifogással 

nem élek, a megpályázott lakás fenntartási költségeinek megfizetését a pályázat megnyerése esetén vállalom. 

2. Alulírott jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az „MCS/2021. típusú” pályázat során a pályázat megnyerése 

esetén az elnyert lakásban a szükséges műszaki, felújítási, helyreállítási munkálatokat a pályázathoz csatolt 

költségbecslésben foglaltaknak megfelelően saját költségemen, a bérleti szerződés megkötésétől számított 1 éven belül 

elvégzem. Kijelentem továbbá, hogy a kötelezően elvégzendő műszaki munkák bruttó költségének 1/3-át kitevő, pályázati 

eljárás során általam csatolt banki igazoláson szereplő összeg rendelkezésemre áll, mely összeget kötelező jelleggel az 

elnyert lakás felújítására fordítom. 

3. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a megállapodásban rögzített munkálatokat 1 éven belül nem tudom elvégezni, a 

bérbeadó szervezet a beruházási megállapodást egy alkalommal – lejáratot megelőzően benyújtott írásos kérelmemre – 1 

évre meghosszabbíthatja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem teljesítem maradéktalanul a felújítási 

kötelezettségemet határidőre, a lakásbérleti jogviszonyom felmondásra kerül és a lakást köteles vagyok ellenszolgáltatás 

nélkül birtokba adni a tulajdonos részére. Tudomásul veszem továbbá, hogy nyertes pályázat esetén a jelenlegi 

bérleményemet a lakásbérleti szerződés megszűnésétől számított 6 hónapon belül köteles vagyok a tulajdonos birtokába 

adni üres, tiszta, beköltözhető állapotban.  

4. Alulírott jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázatban valótlan adatot közöltem, vagy 

az eredményhirdetés után visszalépek, vagy a bérleti szerződést határidőben nem kötöm meg, vagy a bérleti szerződést 

felmondom, 1 évig a megjelenő lakáspályázatokra érvényesen nem pályázhatok. 

5. Tudomásul veszem, hogy a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló, 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2016. (XII.08.) önkormányzati 

rendelet 6. §. f.) pontja alapján a pályázaton elnyert lakás a bérleti szerződés hatályának időtartama alatt (10 év) nem 

elidegeníthető. 

6. Alulírott az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 

bekezdés b.) pontja alapján valamint a természetes személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. (2016.04.27.) 

számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a.)-b.) pontjában foglaltak alapján hozzájárulok, hogy a 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező lakások bérleti jogának megszerzésére kiírt 

pályázat beadása, értékelése és az ennek eredményeképpen esetlegesen megkötendő bérleti szerződéssel kapcsolatos 

ügyintézés során a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ügyintézője személyes adataimat kezelje. 

7. Hozzájárulok egyben ahhoz, hogy személyazonosságom ellenőrzése érdekében a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

ügyintézője - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 

törvény 7. § (8) bekezdésében foglaltak alapján – a személyazonosító igazolványomról és a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványomról (lakcímkártya) másolatot készítsen.  

8. A nyilatkozat írásbeli visszavonásomig, illetve a pályázati anyagom irattárba helyezéséig, illetve az ott meghatározott 

megőrzési, selejtezési ideig érvényes. Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásom visszavonása nem érinti a 

hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A nyilatkozatot minden kényszer és fenyegetés 

nélkül, a részemre átadott részletes írásbeli és szóbeli tájékoztatást követően önként tettem. 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PÁLYÁZÓ ALÁÍRÁSA  (bérlőtársak esetén minden bérlő aláírása szükséges!) 

Záradék: (A záradékot vak, írástudatlan pályázó esetén kell kitölteni!) 

……………….………………………….. ügyleti tanú jelen okirat aláírásával igazolom, hogy 

…………………………………….…….. pályázó jelen okirat tartalmát felolvasást követően megértette, és azt 

kézjegyével látta el. 

 

 Aláírás: ……………………….. Aláírás: ……………………….. 

 

 Lakcím: ………………………. Lakcím: ………………………. 

 

 Szigsz.: ……………………….. Szigsz.: ……………………….. 



 

 

 
PÓTLAP – További bérlőtársak részére 

1. A pályázó személyi adatai: 

Amennyiben a leadandó lakásnak háromnál több bérlője van, kérjük az alábbi adatokat töltsék ki! 

 

Pályázó … Pályázó … Pályázó … 

Neve: 

 

………………………………………. 

(eltérés esetén születési név is): 

 

………………………………………… 

Neve: 

 

………………………………………. 

(eltérés esetén születési név is): 

 

………………………………………… 

Neve: 

 

…………………………………………. 

(eltérés esetén születési név is): 

 

………………………………………… 

Születési hely és idő: 

 

……………………………...település 

 

……..év……………..hónap……….nap 

Születési hely és idő: 

 

……………………………...település 

 

……..év……………..hónap……….nap 

Születési hely és idő: 

 

………………………………...település 

 

……..év……………..hónap……….nap 

Családi állapota: 

hajadon, nőtlen    ☐          

házas     ☐     elvált     ☐      özvegy   ☐ 

közjegyzői okirattal igazolt élettárs   ☐ 

anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzett 

élettárs     ☐ 

(A megfelelő választ x-szel kell jelezni!) 

Családi állapota: 

hajadon, nőtlen    ☐          

házas     ☐     elvált     ☐      özvegy   ☐ 

közjegyzői okirattal igazolt élettárs   ☐ 

anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzett 

élettárs     ☐ 

(A megfelelő választ x-szel kell jelezni!) 

Családi állapota: 

hajadon, nőtlen     ☐         

házas     ☐     elvált    ☐       özvegy  ☐  

közjegyzői okirattal igazolt élettárs   ☐ 

anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzett 

élettárs     ☐ 

(A megfelelő választ x-szel kell jelezni!) 

Állandó jelleggel bejelentett lakásának 

pontos címe (lakóhely): 

 

………ir.sz………………………város 

 

…………………....utca……házszám 

 

………em.……ajtó 

Állandó jelleggel bejelentett lakásának 

pontos címe (lakóhely): 

 

………ir.sz………………………város 

 

…………………....utca……házszám 

 

………em.……ajtó 

Állandó jelleggel bejelentett lakásának 

pontos címe (lakóhely): 

 

………ir.sz………………………város 

 

……………………....utca……házszám 

 

………em.……ajtó 

Bejelentkezésének időpontja:  
 

……….év………….hó………..nap 

Bejelentkezésének időpontja:  
 

……….év………….hó………..nap 

Bejelentkezésének időpontja:  
 

……….év………….hó………..nap 

Ideiglenes jelleggel bejelentett 

lakásának pontos címe  

(tartózkodási hely):  

 

……ir.sz…………………………város 

 

……………………....utca…...házszám 

 

………em.……ajtó 

(Kitöltése abban az esetben kötelező, ha 

van bejelentett tartózkodási helye) 

Ideiglenes jelleggel bejelentett 

lakásának pontos címe  

(tartózkodási hely):  

 

……ir.sz…………………………város 

 

……………………....utca…...házszám 

 

………em.……ajtó 

(Kitöltése abban az esetben kötelező, ha 

van bejelentett tartózkodási helye) 

Ideiglenes jelleggel bejelentett 

lakásának pontos címe 

(tartózkodási hely):  

 

……ir.sz…………………………város 

 

……………………....utca..…házszám 

 

………em.……ajtó 

(Kitöltése abban az esetben kötelező, ha 

van bejelentett tartózkodási helye) 

Bejelentkezésének időpontja: 

 

……….év………….hó………..nap 

Bejelentkezésének időpontja: 

 

……….év………….hó………..nap 

Bejelentkezésének időpontja: 

 

……….év………….hó………..nap 

Telefonszáma: 

 

…………………………………… 

Telefonszáma: 

 

…………………………………… 

Telefonszáma: 

 

………………………………………… 

e-mail címe: 

 

………………………………… 

e-mail címe: 

 

………………………………… 

e-mail címe: 

 

………………………………………….. 

 

 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PÁLYÁZÓ ALÁÍRÁSA  (bérlőtársak esetén minden bérlő aláírása szükséges!) 



 

 

PÓTLAP – További bérlőtársak részére 

 

2/….. A Pályázó …. pályázati részvétellel kapcsolatos nyilatkozata:  
 

FIGYELEM! 

Bérlőtársak esetén e pontot minden bérlőtársnak külön-külön kell kitölteni és aláírni. 
 

 (A megfelelő választ x-szel kell jelölni!) 

 

a) legalább 2 éve józsefvárosi tulajdonú önkormányzat lakás bérlője vagyok 

b) legalább 2 éves állandó bejelentett lakcímmel, vagy 2 éves bejelentett tartózkodási hellyel 

rendelkezem Józsefvárosban, 

c) bérlőkijelölési jog alapján kötöttem bérleti szerződést 

d) 3 éven belül csere keretében kötöttem bérleti szerződést önkormányzati lakásra 

e) házfelügyelői szolgálati lakás bérlője vagyok 

f) közszolgálati lakás bérlője vagyok 

g) saját magam a kötelezően elvégzendő munkák bruttó értékének 1/3 részével rendelkezem 

h) a velem együtt költöző hozzátartozóm (hozzátartozóim) a kötelezően elvégzendő munkák 

bruttó értékének 1/3 részével rendelkezik (rendelkeznek) 

i) saját magam, illetve a velem együtt költöző hozzátartozóm lakóingatlan tulajdonjogával 

vagy haszonélvezeti jogával rendelkezünk,  

j) saját magam, illetve a velem együtt költöző hozzátartozóm a beköltözhető lakóingatlan 

tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával rendelkezünk, de annak használatában 

akadályoztatva vagyunk, 

k) helyi adótartozásom van, 

l) bérleményem után bérleti díj-, különszolgáltatási- közüzemi díjtartozásom nincs 

m) bérleményem rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartom 

n) velem, vagy velem együttlakókkal szemben magatartásbeli probléma nem áll fenn 

o) önkormányzati lakást jogcím nélkül használok, 

p) önkormányzati lakást a velem együtt költöző jogcím nélkül használ,  

q) a velem együtt költöző nem bérlőtárs hozzátartozóm/hozzátartozóim önkormányzati lakás 

bérleti jogával rendelkezik/rendelkeznek (bárhol) 

r) Józsefvárosi Önkormányzathoz 1 éven belül nyújtottam be lakáspályázatot 

     Igen             Nem                 

 a)  ☐                 ☐ 

 b)  ☐                  ☐ 

 c)   ☐                 ☐ 

 d)  ☐                 ☐ 

 e)  ☐                 ☐ 

 f)  ☐                  ☐ 

 g)  ☐                 ☐ 

 h)  ☐                 ☐ 

 i)   ☐                  ☐ 

 

 j)   ☐                 ☐ 

 k)  ☐                ☐ 

 l)   ☐                 ☐ 

 m)  ☐                 ☐ 

 n)   ☐                 ☐ 

 o)   ☐                 ☐ 

 p)   ☐                 ☐ 

 q)   ☐                 ☐ 

 r)   ☐                ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pályázó ….. bérlőtárs aláírása 

 

 

  



 

 

PÓTLAP – További együttköltözők részére 

 

6. A pályázaton elnyert lakásba a pályázón kívül együtt költöző személyek:    
 

Bérlőtársak esetén csak a bérlői jogviszonnyal nem rendelkező együttköltözőket, továbbá a 3 hónapnál idősebb 

terhesség esetén a születendő gyermeket kell feltüntetni. 

 

 

A pályázóval együtt költöző személyre vonatkozó adatok: 

Neve:   

Születési neve:  

Anyja neve:   

Születési helye:   

Születési ideje (év, hónap, nap):   

Pályázóval való rokoni kapcsolata:   

Az együttköltöző bejelentett lakóhelye:   

Bejelentkezésének időpontja (év/hó/nap):   

Az együttköltöző által ténylegesen lakott lakás címe:  

(kitöltése akkor kötelező, amennyiben eltér a bejelentett lakcímtől) 
  

Bejelentkezésének, vagy ottlakásának időpontja (év/hó/nap):  

((kitöltése akkor kötelező, amennyiben eltér a bejelentett lakcímtől) 
  

 

 

 

 

A pályázóval együtt költöző személyre vonatkozó adatok: 

Neve:   

Születési neve:  

Anyja neve:   

Születési helye:   

Születési ideje (év, hónap, nap):   

Pályázóval való rokoni kapcsolata:   

Az együttköltöző bejelentett lakóhelye:   

Bejelentkezésének időpontja (év/hó/nap):   

Az együttköltöző által ténylegesen lakott lakás címe:  

(kitöltése akkor kötelező, amennyiben eltér a bejelentett lakcímtől) 
  

Bejelentkezésének, vagy ottlakásának időpontja (év/hó/nap):  

((kitöltése akkor kötelező, amennyiben eltér a bejelentett lakcímtől) 
  

 

 
 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PÁLYÁZÓ ALÁÍRÁSA  (bérlőtársak esetén minden bérlő aláírása szükséges!) 

 


