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HIRDETMÉNY 

 

„LNR-F/2/2021. típusú” pályázat 

A Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 

Lakásügyi Bizottság 34/2021. (IX.21.) számú döntése alapján, az „LNR-F/2/2021. típusú” pályázat kiírásra 

került. A pályázat benyújtásának határideje 2021. október 29. napja volt. 

 

Erre tekintettel tájékoztatom a pályázókat az igazolások csatolásának időpontjáról. 
 

 

Igazolások csatolására vonatkozó felhívás! 
 

Kérjük, hogy a 

 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Iroda 

Lakáspályázati Csoportjánál 

(Budapest VIII., Őr u. 8.) 

– ügyfélfogadási időben – 

 
2021. november 22. és 2021. november 26. napja között 

 

 
a mellékletben megadott regisztrációs számmal rendelkező pályázók nyújtsák be: 

- a pályázati felhívásban meghatározott, szükséges igazolásokat, melyek a következők: 

 

a) pályázó személyi okmányainak (személyi igazolvány – vagy egyéb személyi azonosításra alkalmas 

arcképes igazolvány-, lakcímkártya) másolata, 

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

pályázó lakcíméről 

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

pályázó családi állapotának igazolásáról, 

d) a pályázó és a vele együtt költöző közötti rokoni kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolatban (pl. 

születési, házassági anyakönyv kivonat, hivatalos élettársi kapcsolat igazolására szolgáló dokumentum) 

e) a pályázó lakhelye szerint illetékes Önkormányzattól, a helyi adótartozásról szóló igazolás eredeti 

példánya 

f) amennyiben a pályázó saját maga, illetve a vele együttköltöző hozzátartozó lakóingatlan tulajdonjogával 

vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik, a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem 

régebbi tulajdoni lap (elfogadható a Takarnet rendszerből lekért nem hiteles tulajdoni lap másolat is), 

g) amennyiben f) pont szerinti tulajdonjoggal/haszonélvezeti joggal rendelkezik, annak használatában való 

akadályoztatásáról szóló igazolás (I.3. pontban foglaltak igazolása) 

h) egyedülálló, elvált szülők, külön költöző szülők esetén, amennyiben a kiskorú gyermek nem mindkét 

szülővel (apa, anya) együtt költöző, abban az esetben a törvényességi felügyeletről szóló igazolás 

másolata, vagy együttes felügyeleti joggyakorlás esetén a másik szülő által aláírt két tanúval ellátott 

hozzájáruló nyilatkozatának eredeti példánya 
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- szükség esetén a plusz pontok igazolására szolgáló dokumentumok: 

 

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 (V.1. pontban foglaltak igazolására) 

b) a pályázat benyújtásának határidejét 30 napnál nem régebbi a felsőfokú intézmény által kiadott igazolás 

a hallgatói jogviszony fennállásáról (V.1. pontban foglaltak igazolására), 

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

igazolás a pályázó vagy az pályázóval együtt költöző személyek józsefvárosi munkaviszonyáról (V.1. 

pontban foglaltak igazolására) 

d) a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi józsefvárosi önkormányzat vagy 

annak intézménye, illetve józsefvárosi önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasága által 

kiállított igazolás a munkaviszony fennállásáról (V.1. pontban foglaltak igazolására), 

e) igazolás arról, hogy a pályázó állami gondozott volt, illetve a vele együttköltöző állami gondozott, vagy 

állami gondozott volt, eredeti példánya (V.2. pontban foglaltak igazolására), 

f) szakorvosi igazolás a tartós beteg vagy súlyosan fogyatékos státusz igazolására, eredeti példány 

bemutatása mellett másolatban (V.2. pontban foglaltak igazolására), 

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

Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve által kiadott érvényes, hatályos határozat eredeti példányának 

bemutatása mellett másolatban (V.2. pontban foglaltak igazolására), 

valamint, 

- a jelentkezési lapjukban tett nyilatkozatok igazolására vonatkozó szükséges 

dokumentumokat, igazolásokat. 

 

 

Pályázat eredményének közzététele: legkésőbb 2022. január 31. napjáig 

 

 

Budapest, 2021. november 19. 

 

 

 

Nováczki Eleonóra sk. 

vagyongazdálkodási igazgató 
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„LNR-F/2/2021. típusú” pályázat 

igazolások csatolására vonatkozó felhívás – melléklete 
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