HIRDETMÉNY
„LNR-F/2021. típusú” pályázat
A Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorló,
Polgármesteri döntés 284/2021. (V.20.) számú határozata alapján, az „LNR-F/2021. típusú” pályázat kiírásra
került. A pályázat benyújtásának határideje 2021. június 25. napja volt.
Erre tekintettel tájékoztatom a pályázókat az igazolások csatolásának időpontjáról.

Igazolások csatolására vonatkozó felhívás!
Kérjük, hogy a

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Irodán
(Budapest VIII., Őr u. 8.)
– ügyfélfogadási időben –

2021. július 19. és 2021. július 23. 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 és családi állapotának igazolásáról,
c) a pályázó és a vele együtt költöző közötti rokoni kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolatban,
d) a pályázó lakhelye szerint illetékes Önkormányzattól, a helyi adótartozásról szóló igazolás eredeti
példánya

-

szükség esetén a plusz pontok igazolására szolgáló dokumentumok:
a) a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány
a pályázóval együttköltöző, valamint a jelenleg egy háztartásban élők bejelentett lakcíméről és
időtartamáról (V.2. pontban foglaltak igazolására)
b) a jelenleg lakott lakás tulajdonosának 2 tanúval ellátott nyilatkozata a lakásban lakó személyekről, az
együttlakók számáról a lakhatás kezdő időpontjának megjelölésével (V.2. pontban foglaltak
igazolására), továbbá a lakás szobaszámáról, amennyiben az eltér a tulajdoni lapon szereplő
adatoktól,
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c) a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (elfogadható a
Takarnet rendszerből lekért nem hiteles tulajdoni lap másolat is) a jelenlegi lakhatás célját szolgáló
ingatlanról, valamint a tulajdonában és/vagy vagyoni értékű jogával terhelt ingatlanról,
d) Igazolás arról, hogy a pályázó állami gondozott volt, illetve a vele együttköltöző állami gondozott,
vagy állami gondozott volt, eredeti példányban.
e) Szakorvosi igazolás a tartós beteg vagy súlyosan fogyatékos státusz igazolására, eredeti példányban.
f) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiadott érvényes határozat eredeti példányának
bemutatása,
valamint,

-

a jelentkezési lapjukban tett
dokumentumokat, igazolásokat.

Pályázat eredményének közzététele:

nyilatkozatok

igazolására

vonatkozó

szükséges

legkésőbb 2021. szeptember 27. napjáig

Budapest, 2021. július 16.

Nováczki Eleonóra sk.
vagyongazdálkodási igazgató
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„LNR-F/2021. típusú” pályázat
igazolások csatolására vonatkozó felhívás - melléklete
Azonosító
(regisztrációs szám)
JV 0001773
JV 0001451
JV 0001774
JV 0001776
JV 0001783
JV 0001788
JV 0001791
JV 0001794
JV 0001795
JV 0001799
JV 0001809
JV 0001825
JV 0001832
JV 0001834
JV 0001835
JV 0001836
JV 0001838
JV 0001843
JV 0001844
JV 0001849
JV 0001865
JV 0001866
JV 0001873
JV 0001877
JV 0001905
JV 0001907
JV 0001908
JV 0001915
JV 0001919
JV 0001923
JV 0001924
JV 0001926
JV 0001931
JV 0001934
JV 0001937
JV 0001938
JV 0002212
JV 0002213
JV 0002453
JV 0002454
JV 0002458

Azonosító
(regisztrációs szám)
CT 08986
CT 08987
CT 08991
CT 08994
CT 08997
CT 08998
CT 08999
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Azonosító
(regisztrációs szám)
1067
1072

