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HIRDETMÉNY 

 

„MCS/2021. típusú” pályázat 

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

Lakásügyi Bizottság 13/2021. (VII.20.) számú határozata alapján, az „MCS/2021. típusú” pályázat kiírásra 

került. A pályázat benyújtásának határideje 2021. augusztus 27. 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. szeptember 27. és 2021. október 1. napja között 

 

 
a mellékletben megadott regisztrációs számmal rendelkező pályázók nyújtsák be: 

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

 
a) pályázó és az együtt költözők személyi okmányainak (személyi igazolvány- vagy egyéb személyi 

azonosításra alkalmas arcképes igazolvány-, lakcímkártya) másolata, 

b) a pályázat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány a pályázó és a 

vele együtt költözők lakcíméről, és a pályázó családi állapotának igazolásáról, 

c) a pályázó és a vele együtt költözők közötti rokoni kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolata, 

d) 3 hónapnál idősebb terhesség esetén eredeti szakorvosi igazolás a terhesség fennállásáról, 

e) a pályázó állandó lakhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságtól a pályázó által benyújtott 

kérelem alapján kiállított helyi adótartozásról szóló, nemleges adóigazolás eredeti példánya, 

f) bérleti-, és közüzemi díj, valamint közmű díjak megfizetéséről szóló igazolás eredeti példánya, 

g) a kötelezően elvégzendő műszaki munkák bruttó költségének 1/3-át kitevő összeg rendelkezésre állásáról 

szóló - a Pályázó vagy az együttköltöző nevére kiállított – eredeti banki igazolás vagy számlakivonat, 

(mely összeg a „Megpályázható lakások” című táblázat adatai között szerepel), 

h) közszolgálati lakás bérlője esetében a jelenleg lakott lakásban, a bérbeszámítási megállapodás alapján 

elvégzett munkák igazolt költségeinek elszámolásáról, vagy annak maradványáról szóló eredeti igazolás, 

(mely összeg beszámítható az előző pontban részletezett igazolandó költségrészbe) 

i) amennyiben a g.) pontban meghatározott összegről szóló banki igazolás nem a Pályázó, hanem az 

együttköltöző személy/ek (maximum 2 fő) nevére szól, úgy az együttköltöző/k nyilatkozata arra 

vonatkozóan, hogy ezt az összeget Pályázó rendelkezésére bocsájtja/ják, azzal a feltétellel, hogy az 

kizárólag az elnyert lakás felújítására fordítható, 

j) közszolgálati lakás bérlője esetén a munkáltató eredeti igazolása a munkaviszony fennállásáról, 
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k) nyilatkozat azoktól a személyektől, akik nyertes pályázat esetén nem költöznek át az elnyert bérleménybe 

arról, hogy lakhatásukról a jelenlegi lakás leadását követően maguk gondoskodnak, 

l) a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (elfogadható a 

Takarnet rendszerből lekért nem hiteles tulajdoni lap másolat is), 

m) a tulajdonában és/vagy vagyoni értékű jogával (haszonélvezeti vagy használati jogával) terhelt ingatlan 

esetén annak használatában való akadályoztatásáról szóló igazolás (nyilatkozat, bírósági ítélet stb.)  

n) kiskorú résztvevő (pályázó és/vagy együttköltöző) esetén törvényes képviseletről szóló igazolás 

 

 
- szükség esetén a plusz pontok igazolására szolgáló dokumentumok: 

 

a) eredeti igazolás arról, hogy a pályázó vagy valamelyik vele együtt költöző állami gondozott, vagy 

korábban az volt, 

b) Szakorvosi igazolás a tartós beteg vagy súlyosan fogyatékos státusz igazolására, másolati példányban 

c) amennyiben a pályázó vagy a vele együtt költöző hozzátartozója legalább két éve Józsefvárosi 

Önkormányzat vagy annak valamely intézménye, illetve józsefvárosi önkormányzat 100 %-os vagy 

többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság dolgozója, úgy a munkáltató eredeti igazolása a 

munkaviszony fennállásáról, 

valamint, 

- a jelentkezési lapjukban tett nyilatkozatok igazolására vonatkozó szükséges 

dokumentumokat, igazolásokat. 

 

 
Pályázat eredményének közzététele: legkésőbb 2021. november 29. napjáig 

 

 

 

 

Budapest, 2021. szeptember 22. 

 

 

 

Nováczki Eleonóra sk. 

vagyongazdálkodási igazgató 
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„MCS/2021. típusú” pályázat 

igazolások csatolására vonatkozó felhívás – melléklete 
 

 

Azonosító 
(regisztrációs szám) 

CT 09431 
JV 0001480 
JV 0001481 
JV 0001483 
JV 0001486 
JV 0001900 

JV 0001977 

JV 0001980 

JV 0001984 

JV 0002242 

JV 0002247 

JV 0002486 
 

 


