
HIRDETMÉNY 

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, mint Kiíró megbízásából a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 

Zrt. mint Bonyolító – a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Pikó András 

polgármester 421/2020 (XII.04.) számú Polgármesteri döntésével módosított és a Képviselő-testület 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 128/2020. (X.27.) számú határozata alapján – a 2020. 

november 2. napjától meghirdetett, 

„LNR-J/2/2020. típusú” pályázat 

kiírásának 2. MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorló Pikó 

András polgármester 1/2021. (I.07.) számú Polgármesteri döntés alapján, az „LNR-J/2/2020. típusú” 

pályázat az eljárási határidők tekintetében módosult.  

A módosított – egységes szerkezetű – pályázati felhívás, valamint az elektronikusan is kitölthető pályázati 

jelentkezési lap letölthető, és megtekinthető a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. honlapján 

(www.jgk.hu ), és a Józsefvárosi Önkormányzat honlapján (www.jozsefvaros.hu). 

A részletes pályázati felhívás az alábbi pontok szerint változott, illetve egészült ki: 

1. A Pályázati kiírás V. pontja az alábbiak szerint módosul: 

1. a Bonyolító 2021. február 18. napja és 2021. február 26. napja között (ügyfélfogadási 

időben) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Irodájának munkatársai 

útján adja ki az 1. típusú– jelentkezési lappal kapcsolatosan felmerülő – hiánypótlási 

felhívásokat, amelyet a pályázó személyesen, vagy meghatalmazottja útján vehet át.  

2. A 2. típusú – igazolások csatolására vonatkozó – hiánypótlási felhívás átvételére 2021. 

március 16. napja és 2021. március 22. napja között (ügyfélfogadási időben) 

személyesen, vagy meghatalmazott útján van lehetőség. 

2. A kiírás IX. pont 8., 9., 13. és 14. bekezdése alábbiak szerint módosul: 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 13. napja (szerda) 16 óra  

A pályázat bontásának ideje: 2021. január 19. napja (kedd) 1100 óra 

A Bonyolító 2021. február 18. napja és 2021. február 26. napja között a Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Iroda munkatársai útján adja ki a szükséges 

hiánypótlási felhívásokat, amelyet a pályázó személyesen, vagy meghatalmazottja útján vehet át.  

A hirdetményi úton közölt felhívásban szereplő pályázóknak - az igazolások csatolására vonatkozó - 

2. hiánypótlási felhívás átvételére 2021. március 16. napja és 2021. március 22. napja között 

(ügyfélfogadási időben) van lehetősége. 

3. Kiírás XII/2. pontja az alábbiak szerint változik. 

A felhívás alapján a 2. hiánypótlás teljesítésére személyesen, vagy meghatalmazott útján  

2021. március 26. napjáig (ügyfélfogadási időben) van lehetőség a Józsefvárosi Gazdálkodási 

Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Irodán. 

4. A XV. pontban foglalt pályázat eredményhirdetésének időpontja az alábbiak szerint változik: 

A pályázat eredményét legkésőbb 2021. április 19. napjáig ki kell hirdetni. 

 

Budapest, 2021. január 6. 

 

Nováczki Eleonóra sk. 

vagyongazdálkodási igazgató 

http://www.jgk.hu/
http://www.jozsefvaros.hu/

