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Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 45/2019. (02. 21.) szamu hatarozata 
(tovabbiakban: Versenyeztetesi szabalyzat) tartalmazza az Onkormanyzat tulajdonaban allo 
ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak atruhazasara vonatkozo versenyeztetesi eljarasok 
szabalyait.

Az Onkormanyzat megalkotta az onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasarol szolo 25/2021. 
(VII. 22.) onkormanyzati rendeletet, modositotta az Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti 
rendelkezesi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendeletet, amely alapjan a
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Versenyeztetesi szabalyzat modosftasa sziiksegesse valt. Az adasveteli szerzodes megkotese elott 
kiuritessel ertekesftesre keruld lakdingatlanok ugyletei soran igeny meruit fel arra, hogy a nyertes 
ajanlattevo (vevo) altal az eljaras soran megfizetett ajanlati biztositek ne foglalova es vetelar elolegge 
alakuljon at, mivel ezen cimeken tortent befizeteseket az Onkormanyzat nem tudja azonnal felhasznalni, 
konyvelesi, szamviteli megitelesiik mas, mintha a befizetett dsszeg vetelar 1. reszletkent keriilne be az 
Onkormanyzat konyveibe, penzeszkozei koze.

A Versenyeztetesi szabalyzat modositasara a fent reszletezett harom fo szempont alapjan teszek 
javaslatot, tovabba olyan modositasok atvezeteset is javaslom, amelyek a jelenlegi szovegezes 
pontositasat, ertelmezes egyertelmusiteset celozzak meg az elmult idoszak tapasztalatai alapjan.

A Versenyeztetesi szabalyzat alabb reszletezett modositasai a mellekletkent csatolt kethasabos 
osszehasonlito kivonatban reszletesen bemutatasra kerulnek.

1. A Versenyeztetesi Szabalyzat 1. pontja az alabbi szovegre modosul:
„ 1. A versenyeztetesi eljaras soran a vagyoniigyleti megbizott - bonyolito - a forgalomkepes 
vagyontargyak elidegenitese, illetve berbeadasa erdekeben a tulajdonosijogokat gyakorlo neveben 
bonyolitja a versenyeztetesi eljarast. ”

2. A Versenyeztetesi Szabalyzat 2. pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:
„2. Az Onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak 
atruhazasara vonatkozoan a versenyeztetes szabalyait abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben 
arrol jogszabaly, a Kepviseld-testulet vagy szerve rendelkezik.”

3. A Versenyeztetesi Szabalyzat 14. pont r) pontja az alabbi szovegre modosul:
{14. A pdlydzati felhivdsban meg kell hatdrozni:}

„r) az eloszerzodes, szerzodes megkotesenek felteteleit, ”

4. A Versenyeztetesi Szabalyzat 16. pont c) alpontja az alabbi szovegre modosul:
{16. A pdlydzati felhivdsnak tartalmaznia kell, hogy}

„ c) az ajanlattevo az ajanlatteteli hatdrido lejdrtaig modosithatja vagy visszavonhatja ajanlatdt. ”

5. A Versenyeztetesi Szabalyzat 22. pontja az alabbi szovegre modosul:
„22. A biztositekot a pdlydzati felhivas visszavondsdrol, eredmenytelenne nyilvdnitasdrol, vagy az 

ajdnlatok ervenytelensegenek megdllapitdsdrdl szolo dontes eseten - ennek kbzleset koveto 15 
napon belill illetoleg, ha a szerzodeskotes a Kiiro erdekkoreben felmeruld okbdl hiusult meg, 
a meghiusuldst megallapito dontest koveto 15 napon belill - a 23. pontban foglalt kivetelektol 
eltekintve - vissza kell adni. Abban az esetben, ha a pdlydzati felhivdsban kiiro elektronikus 
lehetoseget biztosit a palydzat benyujtdsdra, azt a pdlydzati felhivdsban meghatarozott 
■weboldalrol letoltheto nyomtatvdny kitolteset kovetoen elektronikus uton kell benyujtania a 
palyazonak.”

6. A Versenyeztetesi Szabalyzat az 24. pontja az alabbi szovegre modosul:
„24. A nyertes palyazd altal befizetett biztositek elidegenites eseten a foglalo, vagy 
veteldreloleg, vagy vetelar 1. reszlet osszegebe, hasznositas eseten az ovadek osszegebe szdmit 
be. ”

7. A Versenyeztetesi Szabalyzat 25. pontja az alabbi szovegre modosul:
„ 25. A palyazd pdlydzatdt zart, jelzes nelkiili boritekban, a pdlydzati felhivdsban meghatarozott 
peldanyszamban koteles az ajdnlatok benyujtdsdra nyitva allo hataridoben es helyen az adott 
pdlydzatra utalb jelzessel, a pdlydzati felhivdsban
meghatarozott modon benyujtani.

Abban az esetben, ha a pdlydzatifelhivdsban kiiro elektronikus lehetoseget biztosit a pdlyazat 
benyujtdsdra, azt a pdlydzati felhivdsban meghatarozott weboldalrol letoltheto, eUrhetS 
nyomtatvdny kitolteset kovetoen elektronikus uton kell benyujtania a palyazonak. ”

8. A Versenyeztetesi Szabalyzat 30. pontja az alabbiak szerint modosul:
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„ 30. A pdlydzd az palydzat eredmenyerol szolo dontes meghozataldig koteles titokban tartani 
ajdnlata tartalmdt.”

9. A Versenyeztetesi Szabalyzat 36. pontja az alabbiak szerint modosul:
„ 36. A palydzatok nyilvanos bontasakor a jelenlevokkel ismerletni kell a pdlydzatol benyujtdk 
nevet, szekhelyet, magdnszemely eseten a palydzat sordn hozzdrendelt azonositot, a 
megpdlyazott ingatlan cimet, azonban az ajdnlatokkal kapcsolatos tovdbbi reszletek nem 
hozhatbk nyilvanossagra. ”

10. A Versenyeztetesi Szabalyzat 38. pont a) alpontja az alabbiak szerint modosul:
{38. A bontdsi jegyzokonyvnek tartabnaznia kell}

„ a) a pdlyazdk nevet szekhelyet, magdnszemely eseten a palydzat sordn hozzdrendelt azonositot”

11. A Versenyeztetesi Szabalyzat 47. pont c) alpontja az alabbiak szerint modosul:
{47. Eredmenytelen az eljards, ha}

„c) a kiiro eredmenytelennek nyilvanitja, amennyiben a palyazati kiirdsban egyeb, a palydzat 
ervenytelenseget, eredmenytelenseget megdllapitd koriilmenyt hatdrozott meg. ”

12. A Versenyeztetesi Szabalyzat 50. pontja az alabbi szovegre modosul:
„ 49. A palydzat eredmenyerol, a nyertes ajdnlattevo szemelyerol, es ennek alapjan a szerzodes 

megkoteserol a Kiiro a bontdstol szdmitott, netto 150 millid forint feletti forgalmi ertekii 
ingatlan eseteben 120 napon, netto 150 millid forint forgalmi ertek alatti ingatlan eseteben 
90 napon beliil jogosult es koteles donteni. ”

13. A Versenyeztetesi Szabalyzat az 56. pont f) alpontja az alabbi szovegre modosul:
{56. A palyazati dokumentacidnak a IL fejezet 3. reszeben eloirtakon tul tartalmaznia kell}

„f) az e) pont szerinti esetekben a palydzd a kovetkezo lakdspdlydzatokbol kizarhato. ”

14. A Versenyeztetesi Szabalyzat V. Fejezet cime az alabbiak szerint modosul:
„ V. FEJEZET. Bontdsi, reszleges bontdsi, be'epitesi vagy atalakitdsi kotelezettseggel eladando 

ingatlanokra vonatkozo versenyeztetes sajdtos szabdlyai ”

15. A Versenyeztetesi Szabalyzat 90. pontja az alabbiak szerint modosul:
„ 90. A 92. pontban foglaltakat killonosen akkor indokolt alkalmazni, ha az Onkormdnyzat 
bontdsi, reszleges bontdsi, beepitesi vagy atalakitdsi kotelezettseggel ad el epuletet, epiiletreszt, 
vagy tetoter beepitesre, emeletrdepitesre, illetve kozos haszndlatu epiiletresz tdrsashazi kiilon 
tulajdonna valb dtalakitasdra (a tovdbbiakban egyutt: epitesi munka) biztosil jogi lehetoseget. ”

A Versenyeztetesi Szabalyzatrol szolo 45/2019. (02. 21.) szamu Kepviselo-testuleti hatarozat 
mddositasardl szolo dontest a jelen eloterjesztes 9. es 10. sorszamok alatt feltiintetett modositasok 
kivetelevel nem javaslom a folyamatban levo palyazati eljarasokra is kiterjeszteni, a Versenyeztetesi 
Szabalyzat jelen eloterjesztesben feltiintetett modositasai 2022. januar 21. napjatol lepjenek hatalyba. A 
9. es 10. sorszamok alatt feltiintetett (a szemelyes adatok vedelmevel kapcsolatos) modositasi javaslatot 
a folyamatban levo 3 db lakaspalyazatra benyujtott palyazatok elbiralasa soran alkalmazni javaslom.

II. A beterjesztes indoka
A versenyeztetesi eljarasokra vonatkozo onkormanyzati rendeletek modositasa miatt sziiksegesseg valt 
a Versenyeztetesi szabalyzat modositasa. A Versenyeztetesi szabalyzat, mint normativ hatarozat 
modositasaval kapcsolatos dontes meghozatalara a Kepviselo-testiilet jogosult.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A Vagyonrendeletben foglalt - az elidegenitesre vonatkozo - ertekhatarok modositasa a 150 mFt feletti 
forgalmi ertekii ingatlanok eseteben az eddigitol eltero eljarasrendet ir eld, aminek kovetkezteben a 
palyazat lebonyolitasahoz sziikseges hataridok modositasa valt sziiksegesse. Az Onkormanyzat reszerol 
az epiilet eladassal vegzodo iigyletek eseteben a befolyd bevetel felhasznalasanak rugalmas kezelese 
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miatt a szamviteli es egyeb jogszabalyokban biztositott lehetosegek szerinti modositasa indokolja a 
korabbi rendelkezesek feliilvizsgalatat, adontesi lehetosegek biztositasat.

A Versenyeztetesi szabalyzat modositasa penziigyi fedezetet nem igenyel, de a modositasnak az 
Onkormanyzat koltsegvetesere pozitiv hatasa van.

IV. Jogszabalyi kornyezet
Az Nvtv. a vagyon hasznositasat, illetve elidegeniteset meghatarozott ertekhatar felett versenyeztetesi 
eljarashoz koti. A versenyeztetesi eljaras alol az Nvtv. taxativan felsorolt esetekben felmentest, illetve 
arra ad lehetoseget, hogy torveny rendelkezzen ilyen kivetelekrol.
A Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 108/A.§ es 108/B.§ a 
versenyeztetesi kotelezettseg aioli kivetelt szabalyoz.

Az onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasardl szolo 25/2021. (VII. 22.) onkormanyzati 
rendelet 96. §-a hatarozza meg, hogy a berlo kivalasztasara iranyulo palyazatot az onkormanyzat 
versenyeztetesi szabalyairol szolo kiilon rendelkezesei szerint kell lebonyolitani.
Az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol 
szolo 35/2013. (VI. 20.) onkormanyzati rendelet 7. §-a hatarozza meg a versenyeztetesi eljaras ala 
tartozo eseteket es kiveteleket.
Az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek elidegenitesenek felteteleirol 
szolo 32/2013. (VII. 15.) 8. §-a hatarozza meg a versenyeztetesi eljaras ala tartozo eseteket es 
kiveteleket.
A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok elidegeniteserol szolo 35/2016. (XII. 
08.) onkormanyzati rendelet 9. §-a hatarozza meg a versenyeztetesi eljaras ala tartozo eseteket es 
kiveteleket.
Az Onkormanyzat tulajdonaban allo ures telkek, felepitmenyes ingatlanok, gepkocsibeallok es 
dologberlet berbeadasanak felteteleirol szolo 59/2011. (XI. 07.) onkormanyzati rendelet 7. §-a hatarozza 
meg a versenyeztetesi eljaras ala tartozo eseteket es kiveteleket.

Az onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti rendelkezesi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII.
13.) onkormanyzati rendelet 7. § (I) bekezdese alapjan a versenyeztetesnek minosulo vagyoniigyleti 
eljarasokat a Kepviseld-testiilet reszletesen hatarozatban szabalyozza.

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.

Mellekletek:
1. szamu melleklet: Versenyeztetesi szabalyzat modositasa kethasabos formaban
2. szamu melleklet: Versenyeztetesi szabalyzat modositasokkal egyseges szerkezetben

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek .../2022. (.......) szamu hatarozata
az onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak 

atruhazasara vonatkozo versenyeztetes szabalyairol szolo 45/2019. (02. 21.) szamu 
hatarozatanak modositasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1 .) modositja az onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak 
atruhazasra vonatkozo versenyeztetes szabalyairol szolo 45/2019. (02. 21.) szamu hatarozatat es az 
azzal elfogadott Versenyeztetesi szabalyzatat az eldterjesztes 1. szamu mellekleteben foglaltaknak 
megfeleloen;

2 .) az onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak atruhazasra 
vonatkozo versenyeztetes szabalyairol szolo, a Kepviselo-testiilet 45/2019. (02. 21.) szamu 
hatarozataval elfogadott Versenyeztetesi szabalyzatot az eldterjesztes 2. szamu mellekleteben 
foglaltaknak megfeleloen egyseges szerkezetbe foglalja;
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3 .) a jelen hatarozattal modositott Versenyeztetesi szabalyzatot a 2022. januar 20. napjat kovetoen 
meginditott versenyeztetesi eljarasokban kell alkalmazni azzal, hogy a modositott 36. es 38. a) 
pontjat a folyamatban levo versenyeztetesi eljarasokban is alkalmazni kell.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2022. januar 21.
A ddntes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt.

A lakossag szeles koret erinto dbntesek eseten az eloterjesztes elokeszitojenek javaslata a kozzetetel 
modjara: az Onkormanyzat es a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt. honlapjain es hirdetotablain.

Budapest, 2022. januar 6.

Kovacs Otto
igazgatosag elndke

Torvenyessegi ellendrzes:

dnSajtls Csilla
jegjzd
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J.

1. 1. A versenyeztetesi eljaras soran a 
vagyoniigyi eti megbizott - bonyolito 
- a forgalomkepes vagyontargyak 
elidegenitese, illetve berbeadasa 
erdekeben a tulajdonosi jogokat 
gyakorlo neveben bonyolitja a 
versenyeztetesi eljarast.

1. A versenyeztetesi eljaras soran a 
vagyoniigyleti megbizott - bonyolito 
- a forgalomkepes vagyontargyak 
elidegenitese, illetve berbeadasa 
erdekeben a tulajdonosi jogokat 
gyakorlo neveben bonyolitja a 
versenyeztetesi eljarast.

2. 2. Nem kell alkalmazni a versenyeztetes 
szabalyait ha

a) a berbeadas a Budapest 
Jozsefvarosi Onkormanyzat 
tulajdonaban allo lakasok 
berbeadasanak felteteleirol,
valamint a lakber mertekerol 
szolo onkormanyzati rendelet, 
vagy az Onkormanyzat 
tulajdonaban allo nem lakas 
celjara szolgalo helyisegek 
berbeadasanak felteteleirol
szolo onkormanyzati
rendeletben szabalyozott
jogcimeken tortenik,

2. Az Onkormanyzat tulajdonaban 
allo ingatlanvagyon hasznositasara, 
tulajdonjoganak atruhazasara
vonatkozoan a versenyeztetes 
szabalyait abban az esetben kell 
alkalmazni, amennyiben arrol 
jogszabaly, a Kepviselo-testiilet vagy 
szerve rendelkezik.

3. 14. {A palyazati felhivasban meg kell 
hatarozni:}

r) a szerzodes megkbtesenek felteteleit,

14. {A palyazati felhivasban meg kell 
hatarozni:}

r) az eloszerzodes, szerzodes 
megkbtesenek  felteteleit,

4. 16. {Apalyazati felhivasnak tartalmaznia kell, 
hogy}

c) „az ajanlattevo az ajanlatteteli hatarido 
lejartaig modosithatja vagy
visszavonhatja ajanlatat, az
ajanlatteteli hatarido lejartat 
kovetoen a benyujtott ajdnlat nem 
modosithato"

16. {A palyazatifelhivasnak tartalmaznia kell, 
hogy}

c) „az ajanlattevo az ajanlatteteli 
hatarido lejartaig modosithatja vagy 
visszavonhatja ajanlatat. ”

5. 22. A biztositekot a palyazati felhivas 
visszavonasa, eredmenytelenne 
nyilvanitasa, vagy az ajanlatok 
ervenytelensegenek megallapitasa 
eseten - ennek kozleset kovetd 15 
napon belul - illetoleg, ha a 
szerzodeskotes a Bonyolito 
erdekkoreben felmerulo okbol 
hiusult meg, a palyazatok elbiralasat 
kovetd 15 napon belul - az alabbi 
kivetelektol eltekintve - vissza kell 
adni.

22. A biztositekot a palyazati felhivas 
visszavonasarol, eredmenytelenne 
nyilvanitasarol, vagy az ajanlatok 
ervenytelensegenek 
megallapitasarol szolo dontes 
eseten - ennek kozleset koveto 15 
napon belul illetoleg, ha a
szerzodeskotes a Kiird erdekkoreben 
felmerulo okbol hiusult meg, a 
meghiusulast megallapito dontest 
koveto 15 napon belul - a 23. 
pontban foglalt kivetelektol 
eltekintve - vissza kell adni.



6. 24. A nyertes palyazo altal befizetett 
biztositek elidegemtes eseten a 
foglalo, vagy vetelareldleg 
osszegebe, hasznositas eseten az 
ovadek osszegebe szamit be.

24. A nyertes palyazo altal befizetett 
biztositek elidegenites eseten a 
foglalo, vagy vetelareldleg, vagy 
vetelar 1. reszlet osszegebe, 
hasznositas eseten az ovadek 
osszegebe szamit be.

7. 25. A palyazo palyazatat zart, jelzes 
nelkiili boritekban, a palyazati 
felhivasban meghatarozott
peldanyszamban koteles az ajanlatok 
benyujtasara nyitva allo hatariddben 
es helyen az adott palyazatra utalo 
jelzessel, a palyazati felhivasban 
meghatarozott modon benyujtani.

Abban az esetben, ha a palyazati 
felhivasban kiiro elektronikus 
lehetoseget biztosit a palyazat 
benyujtasara, azt a palyazati 
felhivasban meghatarozott
weboldalrol letoltheto nyomtatvany 
kitolteset kovetden elektronikus 
uton kell benyujtania a palyazdnak

25. A palyazo palyazatat zart, jelzes 
nelkiili boritekban, a palyazati 
felhivasban meghatarozott
peldanyszamban koteles az ajanlatok 
benyujtasara nyitva allo hatariddben 
es helyen az adott palyazatra utalo 
jelzessel, a palyazati felhivasban 
meghatarozott modon benyujtani. 
Abban az esetben, ha a palyazati 
felhivasban kiiro elektronikus
lehetoseget biztosit a palyazat
benyujtasara, azt a palyazati
felhivasban meghatarozott
weboldalrol letoltheto, elerhetd
nyomtatvany kitolteset kovetden
elektronikus uton kell benyujtania a 
palyazdnak.

8. 30. A palyazo az ertekesitesre vonatkozd 
szerzodeskotesig koteles titokban 
tartani ajanlata tartalmat

30. A palyazo az palyazat eredmenyerol 
szolo dontes meghozatalaig koteles 
titokban tartani aianlata tartalmat.

9. 36. A palyazatok nyilvanos bontasakor a 
jelenlevokkel ismertetni kell a 
palyazatot benyujtdk nevet, 
szekhelyet (lakohelyet), a
megpalyazott ingatlan cimet, 
azonban az ajanlatokkal kapcsolatos 
tovabbi reszletek nem hozhatok 
nyilvanossagra.

36. A palyazatok nyilvanos bontasakor a 
jelenlevokkel ismertetni kell a palyazatot 
benyujtdk nevet, szekhelyet,
maganszemely eseten a palyazat soran 
hozzarendelt azonositot, a megpalyazott 
ingatlan cimet, azonban az ajanlatokkal 
kapcsolatos tovabbi reszletek nem 
hozhatok nyilvanossagra.

10. 38. A bontasi jegyzokonyvnek 
tartalmaznia kell

a) a palyazok nevet,
lakcimet/szekhelyet

38. A bontasi jegyzokonyvnek
tartalmaznia kell
a) a palyazok nevet szekhelyet, 

maganszemely eseten a palyazat 
soran hozzarendelt azonositot,

11. 47. Eredmenytelen az eljaras, ha... 
c) a kiiro eredmenytelennek nyilvanitja.

47. Eredmenytelen az eljaras, ha...
c) a kiiro eredmenytelennek nyilvanitja, 
amennyiben a palyazati kiirasban 
egyeb, a palyazat ervenytelenseget, 
eredmenytelenseget megallapito
koriilmenyt hatarozott meg.

12. 49. A palyazat eredmenyerol, a nyertes 
ajanlattevo szemelyerol, es ennek 
alapjan a szerzodes megkoteserol a 
Kiiro a bontastol szamitott 90 napon

49. A palyazat eredmenyerol, a nyertes 
ajanlattevo szemelyerol, es ennek 
alapjan a szerzodes megkoteserol a 
Kiiro a bontastol szamitott, netto 150

2



belul jogosult es koteles donteni. millio forint feletti forgalmi erteku 
ingatlan eseteben 120 napon, netto 
150 millio forint forgalmi ertek 
alatti ingatlan eseteben 90 napon 
belul jogosult es koteles donteni.

13. [56. A pdlydzati dokumentdcidnak a II. 
fejezet 3. reszeben eldirtakon tul 
tartalmaznia kell]
f) az e) pont szerinti esetekben a palyazo 
az illetekes bizottsdg dontese alapjdn a 
kovetkezo lakdspdlyazatbol, is
kizarhato,...

[56. A pdlydzati dokumentdcidnak a IL 
fejezet 3. reszeben eloirtakon tul 
tartalmaznia kell]
f) az e) pont szerinti esetekben a palyazo a 
kovetkezo lakdspdlydzatokbdl kizarhato,

14. V. FEJEZET
Bontasi es ujjaepitesi vagy atalakitasi 
kotelezettseggel eladando ingatlanokra 

vonatkozd versenyeztetes sajatos 
szabalyai

V. FEJEZET
Bontasi, reszleges bontasi, beepitesi 

vagy atalakitasi kotelezettseggel eladando 
ingatlanokra vonatkozd versenyeztetes 

sajatos szabalyai
15. 90. A 92. pontban foglaltakat kulonosen 

akkor indokolt alkalmazni, ha az 
Onkormanyzat bontasi es ujjaepitesi 
vagy atalakitasi kotelezettseggel ad el 
eptiletreszeket, vagy tetoter
beepitesre vagy emeletraepitesre, 
illetve kozos hasznalatu epuletresz 
tarsashazi kulon tulajdonna vald 
atalakitasara (a tovabbiakban egyutt: 
epitesi munka) biztosit jogi 
lehetoseget.

90. A 92. pontban foglaltakat kulonosen 
akkor indokolt alkalmazni, ha az 
Onkormanyzat bontasi, rdszleges 
bontasi, beepitesi vagy atalakitasi 
kotelezettseggel ad el epiiletet, 
epiiletreszt, vagy tetoter beepitesre, 
emeletraepitesre, illetve kozos 
hasznalatu epuletresz tarsashazi 
kulon tulajdonna vald atalakitasara (a 
tovabbiakban egyutt: epitesi munka) 
biztosit jogi lehetoseget.
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Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek

45/2019. (02.21.) szamu hatarozata

az Onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak 
atruhazasara vonatkozo versenyeztetes szabalyairol

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat a Budapest Jozsefvarosi 
Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. 
(XII. 13.) onkormanyzati rendelet 7. § es 41. § (1) bekezdese, valamint a Budapest Jozsefvarosi 
Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasanak felteteleirol, valamint a lakber 
mertekerol szolo onkormanyzati rendelet, az Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok 
elidegeniteserol szolo onkormanyzati rendelet es az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas 
celjara szolgalo helyisegek elidegenitesenek felteteleirol szolo onkormanyzati rendelet alapjan 
az onkormanyzati vagyon elidegenitesere, illetve hasznositasara iranyulo versenyeztetes 
lebonyolitasanak, elokeszitesenek, lefolytatasanak rendjerol, es a versenyeztetes! eljaras 
dokumentalasi rendjerol - a hatalyos jogszabalyi rendelkezesekkel osszhangban - az alabbi 
szabalyzatot (a tovabbiakban: Szabalyzat) alkotja:

A Szabalyzat celja, hogy megallapitsa a versenyeztetes eljarasi szabalyait, es ezzel biztositsa 
az onkormanyzati vagyon ellenorizheto es szabalyozott keretek kozotti leghatekonyabb 
elidegeniteset es egyeb hasznositasat, valamint a palyazok szamara azonos es egyenlo feltetelek 
garantalasaval a verseny tisztasaganak vedelmet.

I. FEJEZET

A versenyeztetesi eljaras altalanos szabalyai
1. A versenyeztetesi eljaras soran a vagyonugyleti megbizott - bonyolito - a forgalomkepes1

vagyontargyak elidegenitese, illetve berbeadasa erdekeben a tulajdonosi jogokat gyakorlo 
neveben bonyolitja a versenyeztetesi eljarast.

2. Az Onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak 
atruhazasara vonatkozoan a versenyeztetes szabalyait abban az esetben kell alkalmazni, 
amennyiben arrol jogszabaly, a Kepviselo-testiilet vagy szerve rendelkezik.

2

3. A versenyeztetesi eljaras modjai:

a) palyazati eljaras, amely lehet

- nyilvanos, vagy

- zartkoru (meghivasos),

b) arveres, mely lehet 
nyilvanos, vagy 
zartkoru.

4. A versenyeztetesi eljaras foszabaly szerint nyilvanos. Nyilvanos versenyeztetes helyett 
kizarolag akkor irhato ki zartkoru versenyeztetes, ha

1 Modositotta a Kepviseld-testulet ....... /2022. (I. 20.) szamu hatarozata. Hatalyos a 2022. januar 20. napjat
kovetoen meginditott versenyeztetesi eljarasokban.
2 Modositotta a Kepviseld-testulet ....... /2022. (I. 20.) szamu hatarozata. Hatalyos a 2022. januar 20. napjat
kovetoen meginditott versenyeztetesi eljarasokban.



a) az eljaras targyaul szolgalo onkormanyzati vagyon jellege, jelentosege, valamint 
annak leghatekonyabb ertekesitesevel, hasznositasaval kapcsolatos feladatok 
megoldasa eldre meghatarozott ajanlatot tevok reszvetelet teszi sziiksegesse, vagy

b) a vagyon ertekesitesere, illetve hasznositasara kiirt nyilvanos versenyeztetesi eljaras 
ket alkalommal eredmenytelen volt.

5. A versenyeztetesi eljaras modjarol a kiiro dont. A dontesben rendelkezni kell arrol, hogy 
a palyazatot, vagy az arverest megeldzi-e elomindsito eljaras, a palyazat egy-, vagy 
tobbfordulos, valamint arrol, hogy a kiiro versenyeztetesi eljarast elektronikus uton 
kivanja lefolytatni.

6. E szabalyzat alkalmazasaban

a) Kiiro (ajanlatkerd): a jelen rendeletben meghatarozottak szerint a tulajdonosi jogok 
gyakorloja.

b) Bonyolito: A versenyeztetesi eljaras lefolytatoja, ha a kiiro maskepp nem dont, akkor 
a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt.

c) Ajanlattevo (palyazd, licitald): a nemzeti vagyonrol szolo torvenyben meghatarozott 
termeszetes szemely vagy atlathato szervezet, aki a versenyeztetesi eljaras soran a 
palyazati kiiras alapjan ajanlatot tesz vagy az arveresi felhivas alapjan licital.

d) Nyilvanos palyazati eljaras: hirdetmeny, sajto utjan vagy elektronikusan 
meghirdetett palyazati eljaras, amelyben az ajanlattevok kore eldre meg nem 
hatarozhatd.

e) Zartkoru (meghivasos) palyazati eljaras: a kiiro eldre meghatarozott szamu 
ajanlattevot - megfelelo hatarido kituzesevel - kozvetlenul hiv fel ajanlattetelre. 
Palyazatot kizardlag a kiiro altal meghivottak nyujthatnak be.

f) Egyfordulds palyazati eljaras: olyan nyilt vagy zartkoru palyazati eljaras, melynek 
soran a kiiro a palyazati kiiras felteteleinek megfelelo palyazatok koziil valasztja ki a 
nyertes ajanlattevot vagy azok hianyaban a palyazati eljarast eredmenytelennek 
nyilvanitja.

g) Tobbfordulos palyazati eljaras: olyan nyilvanos vagy zartkoru palyazati eljaras, 
amelyet a kiiro ketto vagy annal tobb forduldban hirdet meg. Ebben az esetben a 
masodik, vagy azt koveto fordulokban - a kiiro altal eldre meghatarozott es kozzetett 
szempontok alapjan - az elso fordulo eredmenyekeppen kivalasztott ajanlattevok 
vehetnek reszt.

h) Elomindsito eljaras: a kiiro az elso fordulo eredmenye alapjan meghatarozza a 
masodik fordulora reszvetelt nyert palyazok koret, akik a reszletes palyazati kiirasban 
foglalt feltetelek szerint vehetnek reszt a palyazat tovabbi reszeben.

i) Nyilvanos arveres: hirdetmeny, sajto utjan vagy elektronikusan meghirdetett 
versenyeztetesi eljaras, melynek soran a resztvevok licitalassal tesznek ajanlatot az 
ingatlan vetelarara.

j) Zartkoru arveres: az ingatlan vetelarara a kozvetlenul frasban meghivott 
ajanlattevok licitalassal tesznek ajanlatot.

k) Ertekeld Bizottsag: a palyazatban megadott parameterek alapjan a beerkezett 
ajanlatokat ertekeld, rangsorold, 3 tagbol allo bizottsag, mely sziikseg eseten 
hianypdtlas ir eld es javaslatot tesz az eredmeny megallapitasara.

1) Azonositoszam: az elektronikus versenyeztetesi eljaras soran hasznalt jeldles, amely 



alapjan a Bonyolito - az eldzetes regisztraciot kovetoen - azonositani tudja az 
ajanlattevot. Az azonosito nem utalhat az ajanlattevore. Egy azonosito egy 
versenyeztetesi eljarasban hasznalhatd fel.

m) Jelszo: az elektronikus versenyeztetesi eljaras soran a Bonyolito altal biztositott, az 
azonositohoz kapcsolddd, a versenyeztetesi feluletre torteno belepest lehetdve tevo 
szam/betusor. A jelszo mddositasanak lehetoseget az azonositoval rendelkezd 
ajanlattevo reszere biztositani kell.

n) Mjaras lefolytatasanak akadalyoztatasa: Bonyolito, a 7/A. pontban foglaltak 
teljesulesenek kivetelevel, a Kiiro eldzetes ertesitese mellett, megallapithatja az eljaras 
lefolytatasanak akadalyoztatasat a palyazat barmely szakaszaban, ha elore nem lathato, 
elharithatatlan kiilso ok miatt a minimalisan szukseges es kepzett humaneroforras vagy a 
targyi feltetelek nem allnak rendelkezesere, es ennek kovetkezteben valamely, a Kiiro altal 
meghatarozott hataridot nem tudja teljesiteni.

o)  Bontd Bizottsag: a benyujtott palyazatok bontasat vegzo, Bonyolito altal kijelolt 3 tagbol 
allo bizottsag.
3 4

II. FEJEZET

A palyazati eljaras

1. A palyazat tipusai

7.  A palyazat nyilvanos vagy zartkoru lehet, amely hagyomanyos, elektronikus, vagy vegyes5
eljaras.

8.  A palyazatot tobb forduldban is meg lehet hirdetni.6

9.  A tobbfordulos palyazat az elomindsitesi eljarast kovetoen elektronikus uton is7
lefolytathatd. Ebben az esetben a Bonyolito az elomindsitesi eljarasban megallapitja, 
hogy az ajanlattevok palyazata a palyazati felhivasban irt felteteleknek megfelelnek-e. Az 
ervenyes palyazok reszere kiadja az azonositoszamot es a jelszot, mely alapjan a palyazo 
az elektronikus feluleten a palyazati kiirasban foglaltak szerint megteheti az ajanlatat.

2. A palyazat kiirasa, meghirdetese

10. A palyazati eljarast a kiiro dontese alapjan lehet meginditani.

11. A nyilvanos palyazati felhivast:

a) a Polgarmesteri Hivatal hirdetotablajan,

b) a Bonyolito iigyfelfogadasra szolgalo helyisegeiben,

c) a Jdzsefvaros cimu lapban,

d) az Onkormanyzat es a Bonyolito intemetes honlapjan,

e) az Onkormanyzat es a Bonyolito rendelkezesere allo egyeb intemetes hirdetesi 
portaljain,

3 Beiktatta a 388/2020. (XI. 26.) szamu Polgarmesteri dontes, hatalyos 2020. november 26. napjatol
4 Beiktatta a 388/2020. (XI. 26.) szamu Polgarmesteri dontes, hatalyos 2020. november 26. napjatol
5 Modositotta a 388/2020. (XI. 26.) szamu Polgarmesteri dontes, hatalyos 2020. november 26. napjatol
6 Modositotta a 388/2020. (XL 26.) szamu Polgarmesteri dontes, hatalyos 2020. november 26. napjatol
7 Modositotta a 388/2020. (XI. 26.) szamu Polgarmesteri dontes, hatalyos 2020. november 26. napjatol



f) az a) - e) pontban foglaltaktdl tulmenoen a Kiird dontese szerint mas helyen, illetve 
mddon kell kozzetenni.

12. A palyazati felhivasrdl szolo hirdetmenyeket legalabb 15 napra ki kell fuggeszteni.

13. A zartkoru palyazatrol a Bonyolitd az erintett ajanlattevoket egyidejuleg es kozvetleniil 
irasban ertesiti.

3. A palyazati felhivas

14. A palyazati felhivasban meg kell hatarozni:

a) a Kiird megnevezeset, szekhelyet,

b) a Kiironak az ingatlanvagyon hasznositasara vagy tulajdonjoganak atruhazasara 
vonatkozo donteset,

c) a Bonyolito nevet, szekhelyet,

d) a palyazati eljaras fajtajat, modjat,

e) a versenyeztetesi eljaras celjat (pl.: hasznositas, tulajdonjog atruhazas) es felteteleit,

f) az ingatlan adatait kulonosen, de nem kizarolag: cimet, helyrajzi szamat, ingatlan- 
nyilvantartas szerinti megnevezeset, alapteruletet, komfortfokozatat, lakas szobainak 
szamat, az ingatlant terheld jogokat, igenyeket, forgalmi erteket,

g) az ingatlan megtekintesenek idopontjat, eldzetes egyeztetes eseten annak modjat,

h) az ajanlati dokumentacid beszerzesenek modjat es felteteleit,

i) a palyazati ajanlatok benyujtasanak hataridejet, modjat es helyet,

j) az ajanlati biztositek jelleget, merteket, befizetesenek modjat es hataridejet,

k) az ajanlatok elbiralasa soran a rangsorolaskor alkalmazandd ertekelesi 
szempontokat, sulyszamokat,

1) az ajanlatok elbiralasra vonatkozo idotartamot,

m) az ajanlati kotottseg idotartamat,

n) az ajanlat tartalmi es formai kovetelmenyeit,

o) az ajanlat mddositasanak felteteleit,

p) a hianypdtlas lehetoseget, valamint azt, hogy a hianypdtlas nem eredmenyezheti az 
ajanlat modositasat,

q) az ajanlat ervenytelensegenek eseteit,

r) az eloszerzodes, szerzodes megkotesenek felteteleit,8

s) az ajanlatok bontasanak idopontjat, helyet,

t) az eredmenyhirdetes idopontjat es modjat,

u) tajekoztatast arrol, hogy a Kiird jogosult a felhivast az eljaras barmely szakaszaban 
indokolas nelkul visszavonni, arrol az erintetteket ertesiteni,

v) tajekoztatast arrol, hogy a Kiird a Ptk. 6:74. § (2) bekezdese alapjan a felhivasban 

8 Modositotta a Kepviseld-testulet ....... /2022. (I. 20.) szamu hatarozata. Hatalyos a 2022. januar 20. napjat
kovetden megindftott versenyeztetesi eljarasokban.



foglaltaknak megfelelo, legkedvezobb ajanlatot benyujto ajanlattevovel szemben a 
szerzodes megkoteset megtagadhatja.

15. A palyazat reszletes dokumentaciojanak a palyazati felhivasban foglaltakon tul 
tartalmaznia kell:

a) jelentkezesi lapot,

b) az ajanlattevo altal csatolando igazolasokat,

c) a sziikseges nyilatkozatokat,

d) a vetelar, illetve berleti dij fizetesenek modjat, a penziigyi garanciakra vonatkozo 
eloirasokat, az ajanlattevo altal nyujtando szerzodes teljesiteset biztosito mas 
kotelezettseg megjeloleset.

16. A palyazati felhivasnak tartalmaznia kell, hogy

a) az ajanlatok benyiijtasara9
i. szemelyesen,
ii. kezbesito/futar utjan
iii. postai vagy
iv. elektronikus
uton van lehetoseg,

b) a Bonyolito az ajanlatteteli hataridd lejarta utan csak abban az esetben vesz at 
ajanlatot, ha az ajanlattevo vagy meghatalmazottja az ajanlatteteli hataridd elott az 
ajanlatteteli felhivasban megjelolt helyen megjelent, de azt meltanyolhato, a 
Bonyolito erdekkoreben felmertilt okbol nem tudta idoben benyujtani (pl.: sorban 
alias),

c) az ajanlattevo az ajanlatteteli hataridd lejartaig mddosithatja vagy visszavonhatja 
ajanlatat,
10

d) a Bonyolito jogosult az ajanlattevotol az ajanlat lenyeget nem erinto technikaiformai 
kerdesekben irasban felvilagosit kemi annak elore bocsatasaval, hogy az ajanlattevo 
irasbeli valasza nem eredmenyezheti ajanlatanak modositasat,

e) az ajanlatteteli kotottseg az ajanlatteteli hataridd lejartanak napjaval kezdodik,

f) a Kiiro jogosult a palyazati eljarast, annak barmely szakaszaban indokolas nelkiil 
visszavonni, es errol nyilvanos palyazat esetben hirdetmenyt kifuggeszteni, zart 
palyazat eseteben az ajanlattevoket irasban kozvetlenul ertesiteni,

g) a palyazati eljaras visszavonasa eseten a Kiiro koteles a palyazati dokumentacid 
ellenerteket visszafizetni amennyiben azt az ajanlattevo ellenertek fejeben kapta meg, 
es visszaadja,

h) a Kiiro ervenyes palyazatok benyujtasa eseteben is jogosult az eljarast 
eredmenytelenne nyilvanitani,

i) a Kiiro a befizetett ajanlati biztositekot a kiiras visszavonasa, az eljaras 
eredmenytelensegenek megallapitasa eseten a kozlestol szamitott 15 munkanapon 
belul fizeti vissza az ajanlattevok reszere,

j) Kiiro a palyazatok eredmenyenek kihirdeteset kbveto 15 napon belul fizeti vissza az

9 Modositotta a 388/2020. (XL 26.) szamu Polgarmesteri dontes, hatalyos 2020. november 26. napjatol 
!0 Modositotta a Kepviseld-testiilet ......./2022. (I. 20.) szamu hatarozata. Hatalyos a 2022. januar 20. napjat
kovetoen meginditott versenyeztetesi eljarasokban.



ajanlati biztositekot azon palyazok reszere, akik a palyazaton nem nyertek,

k) nem jar vissza a biztositek, ha a palyazati kiiras szerint az a megkotott szerzodest 
biztosito egyeb kotelezettsegge alakul at, tovabba akkor sem, ha az ajanlattevo az 
ajanlati kotottseg idotartama alatt ajanlatat visszavonta, vagy a szerzodes megkotese 
neki felrohato, vagy az 6 erdekkoreben felmeriilt mas okbol hiusult meg,

1) a Kiiro az ajanlati biztositek utan kamatot nem fizet,

4. A palyazok kore

17. A palyazaton reszt vehet barmely, az Europai Unio teruleten bejegyzett szekhellyel 
rendelkezo jogi szemely, jogi szemelyiseggel nem rendelkezd szervezet, illetve az 
Europai Unio teruleten lakohellyel rendelkezo termeszetes szemely, akinek szerzesi 
kepessege nem korlatozott, es aki megvasarolja a reszletes palyazati kiirast.

18. A palyazatok elbiralasa soran csak a palyazati felhivasban meghatarozott iddben es 
modon benyujtott palyazatok vehetdk figyelembe.

19. Ha a palyazo, vagy a vele kapcsolatba hozhato mas szemely a palyazat titkossagat 
megsertette, ki kell zami az eljarasbol.

20. A palyazati kiirasban kozolt feltetelek nem teljesitese, vagy nem megfelelo teljesitese, 
tovabba az adatszolgaltatasi, illetve a palyazot az eljarasi rend alapjan terheld egyeb 
kotelezettseg sulyos megszegese eseten a Bonyolitd a palyazo palyazatat ervenytelenne 
nyilvanitja.

5. A palyazati biztositek

21. A palyazaton vald reszvetel palyazati biztositek (banatpenz) adasahoz kotheto, melyet a 
kiiro altal a palyazati tajekoztatoban meghatarozott idopontig es modon kell a kiiro 
rendelkezesere bocsatani. A befizetes teljesitese a jovairas napja.

22. nA biztositekot a palyazati felhivas visszavonasarol, eredmenytelenne nyilvanitasarol, 
vagy az ajanlatok ervenytelensegenek megallapitasarol szold dontes eseten - ennek 
kozleset koveto 15 napon belul illetoleg, ha a szerzodeskotes a Kiiro erdekkoreben 
felmerulo okbol hiusult meg, a meghiusulast megallapito dontest koveto 15 napon belul 
- a 23. pontban foglalt kivetelektdl eltekintve - vissza kell adni. Abban az esetben, ha a 
palyazati felhivasban kiiro elektronikus lehetoseget biztosit a palyazat benyujtasara, azt a 
palyazati felhivasban meghatarozott weboldalrdl letoltheto nyomtatvany kitolteset 
kovetoen elektronikus uton kell benyujtania a palyazonak.

23. Nem jar vissza a biztositek, ha az ajanlattevo az ajanlati kotottseg idotartama alatt 
ajanlatat visszavonta, vagy a szerzodes megkotese neki felrohato, vagy az o erdekkoreben 
felmeriilt mas okbol hiusult meg.

24.  A nyertes palyazo altal befizetett biztositek elidegenites eseten a foglalo, vagy 
vetelareloleg, vagy vetelar 1. reszlet osszegebe, hasznositas eseten az ovadek osszegebe 
szamit be.
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11 Modositotta a K^pviselo-testiilet ......./2022. (I. 20.) szamu hatarozata. Hatalyos a 2022. januar 20. napjat
kovetoen meginditott versenyeztetesi eljarasokban.
12 Modositotta a Kepviselo-testiilet ......./2022. (I. 20.) szamu hatarozata. Hatalyos a 2022. januar 20. napjat
kovetoen meginditott versenyeztetesi eljarasokban.



6. Az ajanlat, ajanlati kotottseg
25.  A palyazo palyazatat zart, jelzes nelkuli boritekban, a palyazati felhivasban 

meghatarozott peldanyszamban koteles az ajanlatok benyujtasara nyitva allo hatariddben 
es helyen az adott palyazatra utald jelzessel, a palyazati felhivasban 
meghatarozott modon benyujtani.

1314

i4Abban az esetben, ha a palyazati felhivasban kiiro elektronikus lehetoseget biztosit a 
palyazat benyujtasara, azt a palyazati felhivasban meghatarozott weboldalrdl letdlthetd, 
elerhetd nyomtatvany kitblteset kovetoen elektronikus uton kell benyujtania a palyazdnak

26. A benyujtott palyazatnak tartalmaznia kell a palyazati felhivasban felsorolt adatokat, 
nyilatkozatokat, igazolasokat.

27. Ha a palyazat biztositekadasi kotelezettseget ir eld, az ajanlat csak akkor ervenyes, ha az 
ajanlattevo igazolja, hogy a kiirasban megjelolt osszegu ajanlati biztositekot az ott 
megjelblt formaban es modon a Bonyolito rendelkezesere bocsatotta.

28. A palyazo ajanlati kotbttsege - ha a palyazati kiiras maskent nem rendelkezik - akkor 
kezdodik, amikor az ajanlatok benyujtasara nyitva allo hataridd lejart.

29. A palyazo ajanlatahoz a palyazati kiirasban meghatarozott idopontig, de legalabb a 
benyujtasi hataridd lejartatdl szamitott 60 napig kotve van kiveve, ha a kiiro ezen 
idoponton belul a paiyazatot megnyert ajanlattevovel szerzodest kot, vagy a palyazdkkal 
irasban kozli, hogy a paiyazatot eredmenytelennek minbsiti.

7. Titkossag
30.  A palyazo az palyazat eredmenyerbl szold dontes meghozatalaig koteles titokban tartani 

ajanlata tartalmat.
1516

31. Ha az ajanlattevo vagy a vele kapcsolatba hozhato mas szemely a palyazat titkossagat 
megsertette, a palyazo ajanlatat a kiiro ervenytelennek nyilvanitja.

32. A Bonyolito az ajanlatok tartalmat a palyazat lezarasaig titkosan kezeli, tartalmukrdl 
felvilagositast sem kivulalldknak, sem a palyazaton resztvevonek nem ad.

33. A Bonyolito az ajanlatokat kizarolag a palyazat elbiralasara hasznalhatja fel.

167/A. A palyazati hataridok meghosszabbitasa akadalyoztatas eseten

33. /A Bonyolito ddnthet az eljarasi hataridoknek legfeljebb 15 munkanappal torteno 
meghosszabbitasarol abban az esetben, ha Bonyolito a palyazati eljaras lefolytatasanak 
akadalyoztatasat megallapitotta, es a hataridok mddositasarol szold dontest a Kiiro 
idbben meghozni nem tudja. Ebben az esetben a Bonyolito legalabb a 11. a), b), d), e), f) 
pontokban foglaltak szerint koteles ddnteset kdzzetenni.

B Modositotta a 388/2020. (XL 26.) szamu Polgarmesteri dontes, hatalyos 2020. november 26. napjatol
14 Modositotta a K6pviseld-testUlet ....... /2022. (I. 20.) szamu hatarozata. Hatalyos a 2022. januar 20. napjat
kovetoen meginditott versenyeztetesi eljarasokban.
15 Modositotta a Kepviseld-testiilet ....... /2022. (1. 20.) szamu hatarozata. Hatalyos a 2022. januar 20. napjat
kovetoen meginditott versenyeztetesi eljarasokban.
16 A cimet beiktatta a 388/2020. (XL 26.) szamu Polgarmesteri dontes, hatalyos 2020. november 26. napjatol



8. A palyazatok atvetele, bontasa

34. A palyazat a palyazati kiirasban megjelblt helyen es idoben, legkesobb a palyazat 
beadasra nyitva allo hatarido eltelteig adhato be. A palyazat atvetele soran az atvetel 
idbpontjat ra kell vezetni a palyazatot tartalmazo boritekra, egyuttal atveteli 
elismervennyel kell igazolni az atvetel tenyet.

17Abban az esetben, ha a palyazo a palyazatat elektronikus uton nyujtja be, a bontasi 
eljarasban kinyomtatott esemeny naptar alapjan allapithato meg a palyazat benyujtasanak 
idopontja, amelyet a Bonto bizottsag elnbke vezet fel a palyazatra

35. A hataridoben beerkezett palyazatok felbontasa a benyujtasi hataridot koveto 15 napon 
belul nyilvanosan tortenik. Nyilvanos bontason a kiiro kepviseldje, a kiiro altal meghivott 
szemelyek, valamint a palyazok, illetve meghatalmazottjaik is jelen lehetnek.

36.   A palyazatok nyilvanos bontasakor a jelenlevokkel ismertetni kell a palyazatot 
benyujtok nevet, szekhelyet, maganszemely eseten a palyazat soran hozzarendelt 
azonositot, a megpalyazott ingatlan cimet, azonban az ajanlatokkal kapcsolatos tovabbi 
reszletek nem hozhatok nyilvanossagra.

17 18 19

37. A palyazatok felbontasarol a Bonyolito jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzokonyvet - 
amennyiben a bontason az ajanlattevok jelen vannak - az ajanlattevok kbzul felkert 
szemelyek hitelesitik.

38. A bontasi jegyzokbnyvnek tartalmaznia kell

a) a palyazok nevet szekhelyet, maganszemely eseten a palyazat soran hozzarendelt 
azonositot,
20

b) a bontas helyet es idopontjat,

c) a palyazat targyat, a beerkezett ajanlatok szamat, a hataridoben es azon tul beerkezett 
ajanlatok megnevezeset,

d) a palyazatok ismertetese soran elhangzott eszreveteleket, javaslatokat, kerdeseket es 
az arra adott valaszokat,

e) egyeb az eljaras szempontjabol lenyeges tenyeket es korulmenyeket.

9. A palyazatok ertekelese

39. A palyazatokat a legalabb 3 tagu Ertekeld Bizottsag a bontast koveto 15 napon belul 
formai es tartalmi szempontbol ertekeli.

40. A palyazat bonyolitasaban, elbiralasaban es az Ertekelo Bizottsagban nem vehet reszt az 
a szemely, aki palyazo, vagy annak

a) kozeli hozzatartozoja [Ptk.8:l, § (1) bekezdes 1. pont],

b) munkaviszony, illetve kbztisztviseldi jogviszony alapjan felettese vagy alkalmazottja, 

c) mas szerzodeses jogviszony kereteben foglalkoztatoja vagy foglalkoztatottja,

d) tulajdonosa (resztulajdonosa) vagy tagja, amennyiben a palyazo jogi szemely vagy 
jogi szemelyiseggel nem rendelkezo szervezet.

17 Beiktatta a 388/2020. (XI. 26.) szamu Polgarmesteri dontes, hatalyos 2020. november 26. napjatol
18 Modositotta a 388/2020. (XI. 26.) szamu Polgarmesteri dontes, hatalyos 2020. november 26. napjatol
19 Modositotta a Kepviseld-testulet......./2022. (I. 20.) szamu hatarozata. Hatalyos 2022. januar 21. napjatol.
20 Modositotta a Kepviselo-testiilet......./2022. (I. 20.) sz&mu hatarozata. Hatalyos 2022. januar 21. napjatol.
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41. A palyazat ertekeleseben reszt vevo kbteles haladektalanul a kiironak bejelenteni, ha vele 
szemben osszeferhetetlensegi ok all fenn. Osszeferhetetlensegi vita eseten a kiiro dbnt.

42. Az Ertekelo Bizottsag a palyazati dokumentacioban igenyelt iratokon es adatokon 
tulmenden is jogosult megvizsgalni az ajanlattevok alkalmassagat a szerzodes 
teljesitesere, es ennek soran a csatolt dokumentumok eredetiseget is ellendrizheti.

43. Az Ertekeld Bizottsag az ajanlatok elbiralasa soran irasban felvilagositast kerhet az 
ajanlattevotol az ajanlatban foglaltak pontositasa erdekeben. A Bonyolito a felmeriilt 
kerdesrol haladektalanul irasban tajekoztatja az ervenyes palyazatot benyujto palyazokat.

44. Az Ertekeld Bizottsag a palyazati dokumentacioban meghatarozott ertekelesi szempontok 
alapjan allapitja meg a palyazat eredmenyet es rangsorolja a palyazati ajanlatokat. A 
palyazat nyertese az, aki a palyazati dokumentacioban rogzitett feltetelek teljesitese 
mellett a meghatarozott ertekelesi szempontok alapjan az bsszessegeben legjobb 
ajanlatott tette.

45. Az Ertekeld Bizottsag munkajardl jegyzokonyvet kell kesziteni, amelynek tartalmaznia 
kell kiilbnosen

a) a palyazat targyat,

b) a lebonyolitas rovid ismerteteset, a beerkezett palyazatok szamat,

c) a beerkezett palyazatok bsszefoglalasat,

d) a palyazatok ertekelesenek fdbb szempontjait,

e) a palyazati kiirasban szereplb biralati szempontok szerinti legkedvezbbb palyazat 
javaslatanak indokait, beerkezett palyazatok bsszefoglalasat,

f) a palyazati eljaras eredmenyenek bsszefoglalo ertekeleset, az elso es a masodik 
helyre javasolt, lakasok berbeadasara vonatkozo palyazat eseten pedig az elso bt 
palyazo megjelbleset. Ha az btbdik helyen egyenlb pontszamot elert palyazdk vannak, 
akkor a szam az egyenlb pontot elert palyazbkkal tovabb bbvitendb.
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10. A palyazat ervenyessege, eredmenytelenseg

46. Ervenytelen a palyazat, ha

a) a palyazatot a kiirasban meghatarozott hataridb utan nyujtottak be,

b) biztositekadasi kbtelezettseg eseten a biztositekot a palyazo nem bocsatotta, vagy nem 
az elbirtaknak megfelelben bocsatotta a kiiro rendelkezesere,

c) a palyazo az ajanlatat nem egyertelmuen hatarozta meg, vagy mas ajanlatahoz vagy 
feltetelhez kbtbtte, tovabba ha a megajanlott vetelar, berleti dij merteke a minimum 
arat nem eri el,

d) a palyazo nem tett reszletes es kbtelezd ereju jognyilatkozatot az ajanlataval 
kapcsolatban, es nem vallalt ajanlati kbtbttseget,

e) a palyazat az elbzb esetekben felsoroltakon tulmenden nem felel meg a palyazati 
kiirasban, a jogszabalyokban, valamint a jelen eljarasi rendben foglaltaknak,

f) olyan palyazo nyujtotta be, aki nem jogosult reszt venni a palyazati eljarason.

47. Eredmenytelen az eljaras, ha

21 Modositotta a Kepviseld-testulet 279/2020. (VI. 25.) szamii hatarozata, hatalyos 2020. julius 1. napjatol



a) a palyazati eljaras soran nem nyujtottak be ervenyes palyazatot,

b) a benyujtott palyazatok egyike sem felelt meg a palyazati kiirasban foglalt 
felteteleknek,

c) a kifro eredmenytelennek nyilvanitja, amennyiben a palyazati kiirasban egyeb, a 
palyazat ervenytelenseget, eredmenytelenseget megallapito korulmenyt hatarozott 
meg.

22

48. Eredmenyes az eljaras, ha a palyazati kiirasban foglalt felteteleknek megfelelo legalabb 
egy ervenyes palyazat erkezett, kiveve a 47. c) pontban foglalt esetet.

11. Dontes az ajanlatokrol es a palyazatrol
49. A palyazat eredmenyerol, a nyertes ajanlattevo szemelyerol, es ennek alapjan a 

szerzodes megkoteserdl a Kiiro a bontastol szamitott, netto 150 millio forint feletti 
forgalmi erteku ingatlan eseteben 120 napon, netto 150 millio forint forgalmi ertek alatti 
ingatlan eseteben 90 napon beliil jogosult es koteles donteni.

23

50. Az ajanlatok kozul az bsszessegeben legjobb felteteleket kinalo, megalapozott ajanlat 
mellett kell donteni. A dontesben meg kell jelolni a nyertes ajanlattevon kiviil azokat 
az ajanlattevoket is, akikkel a Bonyolito szerzodest kothet akkor, ha a palyazat 
nyertesevel a szerzodeskotes meghiusulna, vagy a szerzodes alairasa utan a nyertes a 
szerzodest nem teljesiti es ezert a Bonyolito a szerzddestol elall.

12. A palyazat eredmenyenek kozlese

51. A Bonyolito a palyazat eredmenyet a dontest koveto 5 munkanapon belul hirdetmenyi 
uton kozli a palyazokkal. A palyazok - kiveve a nyertes palyazot - ajanlati kotottsege a 
dontes kifuggesztesenek napjan megszunik.

III. FEJEZET

A palyazatok kiilonos szabalyai

1. A nem lakas eeljar a szolo ingatlanok berbeadasa

52. A nem lakas celjara szolgalb ingatlanok berbeadasara kiirt palyazatban a minimalis 
berleti dijat a Kepviseld-testulet nem lakas celjara szolgald ingatlanok berleti dijarol szolo 
hatarozata alapjan kell megallapitani.

2. Lakasok berbeadasa

53. A lakasberleti jogviszony letesitesere vonatkozo palyazat kizardlag nyilvanos eljaras 
kereteben irhato ki. A palyazati felhivast legalabb 30 napra kell kifiiggeszteni.

54. Palyazo az a maganszemely lehet, aki a palyazatban meghatarozott felteteleknek 
megfelel.

22 Modositotta a Kepviseld-testulet ....... /2022. (I. 20.) szamu hatarozata. Hatalyos a 2022. januar 20. napjat
kovetoen meginditott versenyeztetesi eljarasokban.
23 Modositotta a 388/2020. (XI. 26.) szamu Polgarmesteri dontes, hatalyos 2020. november 26. napjatol



55. Egy palyazo legfeljebb 3 lakas berbevetelere a sorrend megjelblesevel nyujthat be 
palyazatot.

56. A palyazati dokumentacionak a II. fejezet 3. reszeben elbirtakon tul tartalmaznia kell 
a.) a lakas muszaki allapotara vonatkozo tajekoztatast, 
b.) ha a palyazati kiiras alapjan a lakas rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas allapotanak 

helyreallitasa a nyertes palyazo kotelezettsege, akkor a muszaki munkak becsult 
koltseget,

c.) a lakasra megallapitott berleti dijat, valamint az evenkenti emelkedes merteket, ha az 
emeles merteket onkormanyzati rendelet eloirja,

d.) a berbeadas felteteleit,
e.) figyelmeztetest arra vonatkozoan, hogy ha a palyazo valotlan adatot kozol, a palyazata 

ervenytelen, illetve, ha a valotlan adat kozleserol a Bonyolito a palyazat 
eredmenyenek megallapitasat kovetoen szerez tudomast, vagy a nyertes palyazo az 
eredmeny megallapltasat kovetoen kozol valotlan adatot, elveszti a berleti szerzodes 
megkotesere vonatkozo jogosultsagat

f.) 24az e) pont szerinti esetekben a palyazo a kovetkezd lakaspalyazatokbol kizarhato,

g.) 25azt a szabalyt, hogy korabbi palyazat soran sorsolassal kiesett palyazo tobblet 
pontszamra jogosult,

h.) 26hozzajarulas kereset ahhoz, hogy a palyazok adatait sikertelen palyazat eseten is 
nyilvan lehessen tartani.

57. A palyazatot a Kiiro altal jovahagyott nyomtatvanyon kell benyujtani, az ettol elterd 
formatumban benyujtott palyazat ervenytelen.

58. a.) A Bonyolito az azonos pontszammal rendelkezo palyazok kozul a nyertest es a 
masodik-dtodik helyre sorolt palyazot sorsolas utjan valasztja ki. A sorsolas nyilvanos, 
azt kdzjegyzo jelenleteben, a palyazati eljaras Bonyolitoja altal osszehivott, legalabb 
haromtagu sorsolasi bizottsag folytatja le. A sorsolasrol a kdzjegyzo kozjegyzoi 
okiratba foglalt jegyzokonyvet keszit, amelyet a palyazatok bontasardl es ertekeleserbl 
keszitett jegyzdkonyvvel egyutt kell megdrizni.
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b.) Amennyiben az azonos pontszamot elert palyazok tobb lakasra is palyaztak, es az elert 
pontszamok ezt lehetove teszik, akkor az eredmenyt ugy kell megallapitani, hogy 
lehetdseg szerint ne keruljon sor sorsolasra. A palyazat eredmenyet legalabb 10 
munkanapra a Bonyolito es a Polgarmesteri Hivatal hirdeto tablajan ki kell 
fuggeszteni, es a Bonyolito, valamint az Onkormanyzat intemetes portaljan kozze kell 
tenni.

59. A palyazat eredmenyerol a nyertes palyazot ajanlott levelben ertesiteni kell.

3. Onkormanyzati tulajdonu lakasok es nem lakas celjara szolgalo ingatlanok 
elidegenitese

60. A minimalis vetelar, ha a Kiiro magasabb osszegrol nem dont es a Szabalyzat mas 
rendelkezest nem tartalmaz

24 Modositotta a Kepviseld-testulet ....... /2022. (I. 20.) szamu hatarozata. Hatalyos a 2022. januar 20. napjat
kOvetoen meginditott versenyeztetesi eljarasokban.
25 Beiktatta a KOpviselo-testulet 279/2020. (VI. 25.) szamii hatarozata, hatalyos 2020. julius 1. napjatol
26 Beiktatta a Kepviseld-testulet 279/2020. (VI. 25.) szamu hatarozata, hatalyos 2020. julius 1. napjatol
27 Modositotta a Kepviseld-testulet 279/2020. (VI. 25.) szamu hatarozata, hatalyos 2020. julius 1. napjatol



a) az ingatlan ertekbecsleseben megallapitott forgalmi ertek 100 %-a,

b) masodik alkalommal kiirt palyazat eseteben az ingatlan ertekbecsleseben 
megallapitott forgalmi ertek 75 %-a, ha az elso palyazat azert volt eredmenytelen, 
mert a palyazati felhivasban meghatarozott hatariddben senki nem adott le palyazatot, 
vagy a benyujtott palyazat ervenytelen volt,

c) harmadik alkalommal es ezt kovetden kiirt palyazatok eseteben az ingatlan 
ertekbecsleseben megallapitott forgalmi ertek 50 %-a, ha a masodik vagy ezt koveto 
palyazat azert volt eredmenytelen, mert a palyazati felhivasban meghatarozott 
hatariddben senki nem adott le palyazatot, vagy a benyujtott palyazat ervenytelen volt,

d) amennyiben az uj palyazati eljaras kiirasara azert keriil sor, mert az eljaras 
eredmenytelen volt, vagy sem az elso, sem a masodik helyre sorolt ajanlattevo nem 
kototte meg az adasveteli szerzodest, a minimalis vetelar az eredmenytelen palyazati 
felhivasaban megjelolt ar.

60/A. 28Ha a korabbi palyazatokon vesztes palyazd hozzajarult adatai megdrzesehez, akkor az ujabb 
palyazat kiirasa eseten ertesiteni kell.

61. A Bonyolito a palyazat eredmenyerol a dontest koveto 15 napon belul valamennyi 
palyazot ertesit.

4. A vetelar megfizetese, az adasveteli szerzodes feltetelei

62. A Kiiro dontese szerint, a vetelar megfizetese tortenhet

a) egy osszegben,

b) bank! hitel felhasznalasaval,

c) reszletfizetessel.

63. A nyertes ajanlattevo koteles a palyazat eredmenyerol szolo ertesites kezhezvetelet 
koveto 30 munkanapon belul adasveteli szerzodest kotni es

a) a vetelar egy osszegben torteno megfizetese eseten - az ajanlati biztositek osszegevel 
csokkentett - vetelarat az adasveteli szerzodes megkoteset koveto 60 napon beliil 
eladonak megfizetni,

b) a vetelar banki hitelbol torteno kiegyenlitese eseten, az altala megajanlott vetelar - 
ajanlati biztositek osszegevel csokkentett - 50%-at megfizetni. A fennmarado 50% 
kiegyenlitesere banki hitel veheto igenybe, amely teljesitesere - a Budapest Fovarosi 
Onkormanyzat, valamint a Magyar Allam elovasarlasi joganak gyakorlasara 
rendelkezesre allo hatarido letelterol szolo ertesites kezhezveteletol szamitott 45 
munkanap all a nyertes ajanlattevo rendelkezesere. A vetelar megfizetesere vonatkozo 
hatarido nem hosszabbithato meg. Az ajanlati biztositek foglalonak minosul.

c) reszletfizetes eseten - az ajanlati biztositek osszegevel csokkentett - vetelar 50 %-at a 
szerzodes megkoteset koveto 60 napon belul megfizetni. A fennmarado 
vetelarhatralekot vevo a kiiro dontese alapjan legfeljebb 5 ev alatt, a jegybanki 
alapkamatnak megfelelo merteku kamattal novelten, havonta egyenlb reszletekben, 
minden honap 15. napjaig koteles megfizetni. Reszletfizetes eseten az Onkormanyzat 
a fennallo vetelarhatralek es jarulekai erejeig jelzalogjogot, ennek biztositasara 
elidegenitesi es terhelesi tilalmat jegyeztet be elso helyen az ingatlan tulajdoni lapjara.

28 Beiktatta a K^pviseld-testiilet 279/2020. (VI. 25.) szamu hatarozata, hatalyos 2020. julius 1. napjatol



5. Az ingatlan birtokatruhazasa

64. Elado az ingatlant a vetelar egyosszegu megfizetese eseten a vetelar teljesiteset koveto, 
15 munkanapon belul adj a birtokba. Amennyiben a Budapest Fovarosi Onkormanyzatnak 
vagy a Magyar Allamnak eldvasarlasi joga van, az eldvasarlasi jog gyakorlasara 
vonatkozo nyilatkozat kezhezvetelet, illetve az eldvasarlasi jog gyakorlasara 
rendelkezesre allo hataridd eredmenytelen elteltet koveto 15 munkanapon belul - elore 
egyeztetett idopontban - adja birtokba.

A vetelar banki hitelbol torteno megfizetese eseten a birtokatruhazas a vetelar eladdhoz 
torteno megerkezeset koveto 15 munkanapon belul - elore egyeztetett idopontban - 
tortenik.

Elado az ingatlant vetelar reszletekben torteno megfizetese eseten, a vetelar 50 %-anak 
megfelelo osszegu vetelareloleg igazolt megfizeteset koveto 15 munkanapon belul adja 
birtokba. Reszletfizetes eseten az ingatlanra az Onkormanyzat jelzalogjogot, valamint 
elidegenitesi es terhelesi tilalmat jegyeztet be.

IV. FEJEZET

1. Az arveres

65. A kiird dontese alapjan az onkormanyzat tulajdonaban levo ingatlanok arveres utjan is 
ertekesithetok.

66. Az arverest az arveres napja elott legalabb 30 nappal hirdetmeny kozzetetelevel kell 
kituzni.

67. A hirdetmenyt a palyazati eljarasnal meghatarozottak szerint kell kozzetenni.

68. Az arveresi felhivasban fel kell tuntetni

a) a kiird megnevezeset,

b) az arveres helyet es idejet,

c) az arveresre keriild vagyontargyak megnevezeset es kikialtasi arat, valamint a 
vagyontargyakra vonatkozo jogokat, terheket,

d) a vetelar megfizetesenek hataridejet es mddjat,

e) az ajanlati biztositek osszeget, befizetesenek mddjat, hataridejet,

f) az arveresen torteno licitalas felteteleit,

g) arveresre jelentkezes helyet, mddjat es idejet,

h) a vagyontargy megtekintesenek idejet.

69.  A minimalis kikialtasi ar, ha a Kiird magasabb osszegrol nem dont29

a.) lakas eseteben

a.a) elso izben az ingatlan ertekbecsleseben megallapitott likvid forgalmi ertek 100 
%-a,

a.b) masodik arveres eseteben az ingatlan ertekbecsleseben megallapitott likvid 

29 Modositotta a Kepviseld-testulet 44/2020. (II. 27.) szamu hatarozata. Hatalyos: 2020. februar 28-tol



forgalmi ertek 90 %-a, ha az elso arveres azert volt sikertelen, mert az arveres 
megkezdeset megelozden senki nem regisztralt,

a.c) harmadik arverestol az ingatlan ertekbecsleseben megallapitott likvid forgalmi 
ertek 70%-a, ha a masodik, vagy ezt kbveto arveres azert volt sikertelen, mert az 
arveres megkezdeset megelozden senki nem regisztralt,

b.) helyiseg eseteben

b.a.) elso izben az ingatlan ertekbecsleseben megallapitott likvid forgalmi ertek 80 %- 
a,

b.b.) masodik arveres eseteben az ingatlan ertekbecsleseben megallapitott likvid 
forgalmi ertek 65 %-a, ha az elso arveres azert volt sikertelen, mert az arveres 
megkezdeset megelozden senki nem regisztralt,

b.c.) harmadik arverestol az ingatlan ertekbecsleseben megallapitott likvid forgalmi 
ertek 50 %-a, ha a masodik, vagy azt koveto arveres azert volt sikertelen, mert 
az arveres megkezdeset megelozden senki nem regisztralt.

c) amennyiben az uj arveres kiirasara azert keriil sor, mert az eljaras eredmenytelen volt, 
vagy sem az elso, sem a masodik helyre sorolt ajanlattevo nem kotbtte meg az 
adasveteli szerzodest, a kikialtasi ar az utolso eredmenytelen arveres felhivasaban 
megjelolt ar.

70. Az arveresen valo reszvetel ajanlati biztositek megfizetesehez kotott, amelynek osszege 
a Kiiro altal rogzitett ertek, de nem lehet kevesebb az ingatlan kikialtasi aranak 10 %- 
anal.

71. Az arveresen torteno regisztracio (jelentkezesi lap leadasa, ajanlati biztositek befizetese, 
es a kozjegyzoi adatfelvetelt kovetoen) a kikialtasi arra tett ajanlatnak minosul.

72. Amennyiben az elso arveres azert nem vezetett eredmenyre, mert a 25 millio forint 
forgalmi ertek alatti ingatlan eseteben nem volt licitalo, ugy az ingatlan veteli kerelemre, 
az ingatlan elidegeniteserol szold onkormanyzati rendeletben foglalt feltetelekkel, a 
tulajdonosi joggyakorld dontese alapjan elidegenitheto.

73. Az arverest - ha a Kiiro maskent nem dont - a Bonyolitd vezeti. Az arveresi jegyzokonyv 
vezetesere lakas es nem lakas celjara szolgald helyiseg arverese eseten kozjegyzot kell 
felkemi, mas esetben jogi kepviselo jelenlete kotelezo.

74. Az arveres eredmenyet az arveres levezetoje allapitja meg.

75. Az arveres levezetojenek ismertetnie kell

a) az arveres targyanak adatait (cim, helyrajzi szam, tulajdoni hanyad, alapterulet, 
funkcid, komfortfokozat, egyeb, az elidegenitest nem akadalyozd terhek, 
kbtelezettsegek, az atlagostdl eltero, az ingatlan allagara vonatkozo informaciok),

b) a hirdetes hitelessegenek kbrulmenyeit,

c) a kikialtasi arat,

d) a lebonyolitas szabalyait,

e) az arveres eredmenyenek megallapitasara vonatkozo szabalyokat.

76. A licitlepcsb minimum merteke a kikialtasi ar 2 %-a 10.000 Ft-ra felfele kerekitett 
osszege. Az arveres levezetoje a licitlepcso merteket a jelentkezok egybehangzd 
megallapodasa alapjan ettol magasabb mertekben is meghatarozhatja.



77. Az arveres nyertese az, aki a tobbi ervenyes ajanlathoz kepest a legmagasabb bsszegu - 
az aktualis kikialtasi arat elerb vagy meghalado - ervenyes ajanlatot teszi.

78. A nyertes ajanlattevo eseteben a befizetett banatpenz a vetelarba beszamitasra kerul.

79. Ajanlat azonos licitarra (licitlepcsore) nem tehetd. Az azonos licitarra tett masodik 
ajanlatot a kovetkezd licitlepcsore tett ajanlatnak kell mindsiteni.

80. Amennyiben az arveresen tobben is regisztraltak, de a kikialtasi arat meghalado ajanlatot 
senki nem tesz, es igy a kikialtasi arat tobben is tartjak, az azonos ajanlatot tevok a 
vagyontargyat kozosen, az altaluk meghatarozott tulajdoni hanyad aranyaban jogosultak 
megvasarolni.

81. A nyertes ajanlattevo az arverest kb veto

a) 15 munkanapon belul kbteles az altala megajanlott vetelar es a letetbe helyezett 
banatpenz kozotti bsszeg kiilonbozetet a Kiiro altal megjelolt bankszamlara befizetni, 
valamint a szerzodes megkotesehez szukseges adatait az arveres Bonyolitojanak 
megadni, es az arveresen vallalt feltetelekkel adasveteli szerzodest kotni,

b) 30 munkanapon beliil kbteles az altala megajanlott vetelar es a letetbe helyezett 
banatpenz kbzbtti bsszeg kiilonbozetet a Kiiro altal megjelolt bankszamlara befizetni, 
valamint a szerzodes megkotesehez szukseges adatait az arveres Bonyolitojanak 
megadni, es az arveresen vallalt feltetelekkel adasveteli szerzodest kotni, amennyiben 
a vetelarat munkaltatoi tamogatasbol, vagy lakas-takarekpenztari kifizetesbbl, vagy 
allami gondozasbdl kikeriilt szemely reszere nyujtott tamogatasbol kivanja 
megfizetni, es az errbl szolo hiteles igazolast az arveres megkezdese elott a 
Bonyolitonak atadja,

c) 15 naptari napon belul kbteles az altala megajanlott vetelarat, a megajanlott vetelar 
50%-anak megfeleld bsszegig a Kiiro altal megjelolt bankszamlara befizetni, 
valamint a szerzodes megkotesehez szukseges adatait az arveres Kiirbjanak megadni, 
es az arveresen vallalt feltetelekkel tulajdonjog fenntartassal vagy fuggbben tartassal 
adasveteli szerzodest kotni, amennyiben a vetelarat banki hitel felhasznalasaval 
kivanja kiegyenliteni. A vevb altal megajanlott teljes vetelarat az arveres napjatdl 
szamitott 45 munkanapon beliil kell kiegyenliteni.

d) a vetelar megfizetesere nyitva allo hataridb, a nemzeti vagyonrdl szdld 2011. evi 
CXCVI. tbrveny 14. § (2) bekezdeseben szabalyozott elbvasarlasi jog fennallasa 
eseten, az elbvasarlasi jog gyakorlasara fennallo idb lejartanak a nyertes 
ajanlattevbvel tbrtenb kbzlesenek napjaval kezdbdik.

82. Vevb az altala megajanlott vetelar 20 %-at foglalb cimen fizeti meg az eladd reszere. 
Bonyolito a tulajdonjog bejegyzesehez szukseges nyilatkozatot a teljes vetelar 
beerkezeset kbvetb 5 napon belul kbteles kiadni. Tulajdonjog fenntartassal vagy 
fuggbben tartassal kbtbtt adasveteli szerzodes eseten a vevbnek felrbhatb kbrulmeny az 
is, ha a banki hitelt a szerzbdesben meghatarozott hataridbben nem kapja meg.

83. A nyertes ajanlattevo elveszti szerzbdeskbtesi jogosultsagat es az altala megfizetett 
banatpenzt, ha a 84.) pontban meghatarozott kbtelezettsegeinek nem tesz eleget.

84. Nem jar vissza a nyertes ajanlattevbnek a banatpenz, ha

a) a lakas-takarekpenztari kifizetes nem tbrtenik meg,

b) a kert tamogatast elutasitottak,

c) a vevb a banki hitelt nem kapja meg,



es a teljes vetelarat hataridoben nem fizeti meg.

85. Bonyollto a befizetett osszegbol a banatpenz - foglalo - es felmerult kbltsegei levonasat 
kovetoen fennmarado osszeget a szerzodeskotesi hatarido utolso napjatol szamltott 15 
napon belul kamatmentesen fizeti vissza vevo reszere.

86. Amennyiben a nyertes ajanlattevo szerzodeskotesi jogosultsagat elvesztette, Bonyollto a 
masodik legjobb ajanlattevot - 15 munkanapos jogveszto hataridovel - irasban, az 
arveresen altala megajanlott vetelaron szerzodeskotesre hivja fel. Amennyiben a masodik 
ajanlattevo a felhivasban foglaltak alapjan elni klvan az adasveteli szerzddeskotes 
lehetosegevel, a Kiiro az elozo pontokban foglaltak ertelemszeru alkalmazasaval az 
adasveteli szerzodest megkoti.

87. Uj arverest kell kiirni abban az esetben, ha

a) a masodik legkedvezobb ajanlatot tevo nem koti meg az adasveteli szerzodest, vagy

b) az arveresen tobben is regisztraltak, de a kikialtasi arat meghaladd ajanlatot senki nem 
tett, igy a kikialtasi arat tobben is tartjak, es az azonos ajanlatot tevok a vagyontargyat 
nem kivanjak kozosen megvasarolni.

2. Az ingatlan birtokatruhazasa

88. Elado az ingatlant a vetelar egyosszegu megfizetese eseten a vetelar teljesiteset koveto, 
15 munkanapon belul adja birtokba. Amennyiben a Budapest Fovarosi 
Onkormanyzatnak vagy a Magyar Allamnak eldvasarlasi joga van, az eldvasarlasi jog 
gyakorlasara vonatkozo nyilatkozat kezhezvetelet, illetve az eldvasarlasi jog 
gyakorlasara rendelkezesre allo hatarido eredmenytelen elteltet koveto 15 munkanapon 
belul - eldre egyeztetett idopontban - adja birtokba.

A vetelar banki hitelbol torteno megfizetese eseten a birtokatruhazas a vetelar eladohoz 
torteno megerkezeset koveto 15 munkanapon belul - eldre egyeztetett idopontban - 
tdrtenik.

Elado az ingatlant vetelar reszletekben torteno megfizetese eseten, a vetelar 50 %-anak 
megfelelo osszegu vetelareloleg igazolt megfizeteset koveto 15 munkanapon belul adja 
birtokba. Reszletfizetes eseten az ingatlanra az Onkormanyzat jelzalogjogot, valamint 
elidegenitesi es terhelesi tilalmat jegyeztet be.

V. FEJEZET

30Bontasi, reszleges bontasi, beepitesi vagy atalakitasi kotelezettseggel eladando 
ingatlanokra vonatkozo

versenyeztetes sajatos szabalyai

89. Onkormanyzati ingatlan (ingatlanresz) elidegenitese vagy bnkormanyzati ingatlannal 
kapcsolatos vagyoni erteku jog hasznositasa ugy is lehetseges, hogy a jogszabalyi 
feltetelek fennallasa eseten az Onkormanyzat vallalja, hogy az ingatlanra onalldan vagy 
a felhfvasnak megfelelo ajanlatot benyujtdk kozul targyalas alapjan a kivalasztott 
ajanlattevovel egyutt tarsashazat alapit.

30 Modositotta a Kepviselo-testulet ......./2022. (I. 20.) szamu hatarozata. Hatalyos a 2022. januar 20. napjat
kovetoen megindftott versenyeztetdsi eljarasokban.



90. A 92. pontban foglaltakat kulonosen akkor indokolt alkalmazni, ha az Onkormanyzat 
bontasi, reszleges bontasi, beepitesi vagy atalakitasi kotelezettseggel ad el epiiletet, 
eptiletreszt, vagy tetoter beepitesre, emeletraepitesre, illetve kozos hasznalatu epuletresz 
tarsashazi kulon tulajdonna valo atalakitasara (a tovabbiakban egyutt: epitesi munka) 
biztosit jogi lehetoseget.

31

91. Az Onkormanyzat vallalhatja, hogy hozzajarul a tarsashazi alapito okirat mddositasahoz, 
ha a nyertes ajanlattevo az epitesi szabalyok betartasaval sajat koltsegere uj tarsashazi 
kiilon tulajdont hoz letre, vagy a meglevo kiilon tulajdont boviti, ideertve azt az esetet is, 
ha a meglevo kiilon tulajdon elbontasaval (atalakitasaval) annak helyebe uj kiilon 
tulajdont hoz letre.

92. Eldzetesen meg kell allapitani, hogy mely kulon tulajdonreszek lesznek az Onkormanyzat 
kizardlagos tulajdonaban es azt, hogy a tarsashazi kozos tulajdonu epuletreszekbol az 
Onkormanyzat melyekre igenyel kizardlagos hasznalatot es hasznositasi jogot.

93. Az epitesi munka elvegzesenek celjaval vagy feltetelevel hasznositott epuletek eseten az 
Onkormanyzat eldirhatja, hogy a nyertes ajanlattevo a tarsashazi kozos tulajdonu 
epiiletreszek felujitasat is vegezze el, ideertve indokolt esetben az egyes tarsashazi kozos 
tulajdonu kozmuvezetekek cserejet is.

94. Ha az Onkormanyzat epitesi munkara kivan jogi lehetoseget biztositani az Onkormanyzat 
tulajdonaban is allo epiileten, a versenyeztetesrol valo dontes elott meg kell allapitani, 
hogy

a) az Onkormanyzat altal ertekesitendo ingatlan(resz) vagy beepitesi lehetoseg 
igenyelhetd ellenertekenek legkisebb osszeget,

b) az erintett epiilet(resz) allapota miatt sziikseg van-e arra, hogy az Onkormanyzat 
kotelezze a nyertest az epiilet kozos hasznalatu epiiletreszeinek es/vagy egyes kozos 
hasznalatu kozmuvezetekek cserejenek az elvegzesere,

c) meghatarozhato-e az Onkormanyzat rendelkezesere allo adatok alapjan a munkalatok 
pontos miiszaki tartalma es az onkormanyzati tarsashazi kozos tulajdoni hanyada 
alapjan szamitott varhato kdltsege, ha a b) pontban foglalt kotelezettseg eloirasra 
keriil.

95. Az ajanlattevotol igenyelni kell

a) az eldirasok figyelembevetelevel keszitett reszletes programot (leirast) a tekintetben, 
hogy a projektepiilet bontasa es ujjaepitese, atalakitasa, a tetoter beepitese, 
emeletraepites, illetve kozos hasznalatu epuletresz tarsashazi kulon tulajdonna valo 
atalakitas soran milyen munkat kivan vegezni (a megvalositando epiilet funkcioja, az 
uj epiiletreszek alapteriilete, elhelyezkedese, kapcsolodasa a megmaradd 
epiiletekhez),

b) a projekt epiileten az ajanlattevo altal sziiksegesnek tartott azon felujitasi, atalakitasi 
munkalatok reszletes miiszaki tartalmanak bemutatasat es koltsegveteset, amelyek a 
kozos hasznalatu epiiletreszeket es kozos kozmiivezetekeket, berendezeseket erintik, 
annak a megvalaszolasaval, hogy ezen munkalatok mennyiben sziiksegesek az 
ajanlattevo altal elvegezni kivant epitesi munkalatokhoz,

c) a b.) pont szerinti - az ajanlattevo altal elvegezni kivant, az ujjaepitesi, atalakitasi, a 
tetoter beepitesi, emeletraepitesi stb. epitesi munkalatokkal ossze nem fuggo - 
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felujitas (atalakitas) koltsegeihez az ajanlattevo altal az Onkormanyzattol igenyelt 
hozzajarulas merteket es a forrasok atadasanak igenyelt utemet,

d) az ajanlattevo kivitelezesi organizaciora vonatkozo elgondolasait es reszletes 
utemtervet a kivitelezesre, a kozds epiiletreszeket erinto munkalatok muszaki es 
penzugyi utemtervere kiterjedden,

e) az Onkormanyzat szamara felajanlott penzbeli ellenertek mertekere vonatkozo 
nyilatkozatot,

f) az ajanlattevo altal vallalt garanciak megjeloleset a felajanlott penzbeli ellenertek 
megfizetesere es az elvegezni kivant munkalatokra,

g) a tarsashaz alapito okiratanak, valamint a szervezeti es mukodesi szabalyzatanak 
ajanlattevo altal javasolt szoveget az epitesi munkak elvegzese utani idoszakra, 
ideertve a tarsashaz mukodesi koltsegei meghatarozasanak az elveit is.

96. Az ingatlan tulajdonjoganak eladasara meghirdetett palyazat eseteben a minimalis 
vetelar, ha a Kiiro magasabb osszegrol nem dont, elso esetben az ertekbecslesben 
meghatarozott likvid forgalmi ertek 100 %-a. Ha a versenyeztetesi eljaras eredmenytelen, 
a kovetkezo palyazati kiirasban, az elozoek szerinti forgalmi ertek 90 %-at, a kovetkezo 
palyazatok soran pedig a forgalmi ertek 75 %-at kell minimalis vetelarkent szerepeltetni. 
Ha a versenyeztetesi eljaras eredmenytelen volt, akkor a fentiektol elteroen a Kiiro 
magasabb osszegrol donthet.

32

VI. FEJEZET

A versenyeztetesi eljarasok elektronikus lebonyolitasanak szabalyai

97. Az elektronikus versenyeztetesi eljaras lebonyolitasara az elozoekben leirtakat kell 
alkalmazni az e fejezetben foglalt elteresekkel.

98 . 33.

99. A Kiiro dont arrol, hogy a versenyeztetesi eljarast hagyomanyos, vagy elektronikus uton 
kivanja lebonyolitani.

VI/A. 34FEJEZET

Az elektronikus arveres lebonyolitasanak szabalyai

100. A versenyeztetesi eljaras lebonyolitasara olyan elektronikus felulet hasznalhato, amely

a) rendelkezik a rendszerbe torteno kulso behatolas elleni vedelemmel,

b) biztositja, hogy a licitalas menetebe a Kiiro/Bonyolito se tudjon beavatkozni,

c) a rendszer alkalmazasa mellett biztosithato, hogy a versenyeztetesi eljarasban csak olyan 
szemely, szervezet vegyen reszt, amelyik a reszvetelre vonatkozoan rendelkezik a 
Bonyolito altal megtett regisztracioval,

d) a rendszer alkalmazasa mellett a versenyeztetesi eljaras az elozoekben feltuntetett

32 Modositotta a Kepviselo-testiilet 44/2020. (II. 27.) szamu hatarozata. Hatalyos: 2020. februar 28-tol
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versenyeztetesi szabalyok betartasaval lebonyolithato,

e) biztosithato a versenyeztetesi eljaras nyilvanossaga,

f) a rendszerbol a versenyeztetesi eljaras lezarasat kovetoen nyomtatasban teteles 
jegyzokonyv kinyerheto, amely tartalmazza a versenyeztetesi eljarassal erintett ingatlan 
azonositoit (cim, helyrajzi szam, alapteriilet, funkcio, komfortfokozat stb.) a minimalis 
berleti dijat/vetelarat, arveres eseten a licitlepcsd merteket, az ajanlattevo azonositojat, a 
licitalas menetet, a licit lepcsore ajanlatot tevo azonositojat, az idopecsetet.

101. A Palyazo - mint aukcios resztvevo - az Intemeten keresztul csatlakozhat az aukcios 
rendszerhez es az elektronikus versenyeztetesi eljaras soran folyamatosan adhat ajanlatot.

102. Az aukcios rendszerbe torteno belepes a regisztracio soran megadott felhasznalonev es 
titkos jelszo segitsegevel tehetd meg.

103. Az arveresen valo reszvetel feltetele a regisztracio, a jelentkezesi lap, adatvedelmi 
nyilatkozat benyujtasa es a banatpenz megfizetese.

104. Az elektronikus versenyeztetesi eljaras kereteben kizarolag azok az arajanlatok (licitek) 
ervenyesek, amelyek kedvezobbek az elso helyen allo ajanlati amal.

105. Az elektronikus versenyeztetesi eljaras tervezett idotartama a Bonyolito dontese alapjan 
minimum 15 perc, azonban, ha az utolso 5 percben ervenyes, a versenyeztetesi eljaras 
szabalyainak megfeleld arajanlat (licit) megtetelere keriil sor; az elektronikus 
versenyeztetesi eljaras tovabbi 5 perccel meghosszabbodik, mely idotartam alatt 
valamennyi Palyazo tovabbi arajanlat (licit) tetelere jogosult.

106. Az elektronikus versenyeztetesi eljaras lezarulasarol az informatikai rendszer tajekoztatja 
a Palyazokat.

107. Az elektronikus versenyeztetesi eljarasrol felvett jegyzokonyvet a Bonyolito hitelesiti, 
ugyved vagy kozjegyzo altal torteno ellenjegyzese nem sziikseges.

108. A Kiiro nem felel azokert a hibakert, melyek a Palyazo technikai berendezeseinek 
alkalmatlansaga, vagy az elektronikus versenyeztetesi eljaras lebonyolitasara szolgalo 
elektronikus feluleten, vagy az elektronikus feliiletet mukodteto rendszerben rajta kivul 
allo okbol tortent

VI/B. 35FEJEZET

Berbeadasra vonatkozd elektronikus palyazati eljaras szabalyai

109. A Kiiro vagy Bonyolito a palyazati jelentkezesi lapot a palyazati felhivasban kozzetett 
weboldalra tolti fel kitoltheto PDF formatumban.

110. A versenyeztetesi eljarasban kizarolag olyan formatumban toltheto fel a jelentkezesi lap, 
amely vedett a kulso behatasok ellen, annak tartalma nem valtoztathato meg.

111. A palyazok a palyazati jelentkezesi lapot annak letolteset kovetoen elektronikusan toltik 
ki.

112. A kitoltott jelentkezesi lapokat a palyazati felhivasban megjelolt e-mail cimre, a palyazati 
elektronikus rendszeren keresztul kell megkuldeni.

35 A fejezetet beiktatta a 388/2020. (XI. 26.) szamu Polgarmesteri dontes, hatalyos 2020. november 26. napjatol



113. Az eljarasban a palyazatok tarolasara rendelkezesre allo elektronikus fiok kizarolag 
jelszdval, es a palyazat benyujtasara rendelkezesre allo hataridot kovetoen tartott bontasi 
eljaras soran nyithato meg.

114. Az eljarasban kizarolag olyan fiok hasznalhatd, amelyen tortend esemenyeket - 
palyazatok beerkezese, megnyitasa stb. - a rendszer rogziti, es az a kesobbiek soran is 
ellendrizheto.

115. A palyazatok bontasa soran a 3 tagu Bonto bizottsag a Bonyolitd informatikusatdl kapott 
jelszdval nyitja meg a benyujtott palyazatokat tartalmazd e-mail fiokot.

116. A Bonto bizottsag elnoke az egyes palyazatok megnyitasa utan felolvassa a palyazo nevet, 
es a megpalyazott lakas cimet, majd ezt kovetoen kinyomtatja a palyazatot, es ravezeti a 
palyazat beerkezesenek idopontjat, majd regisztracids szammal latja el.

117. A palyazatok ertekelese a tovabbiakban a fd szabaly szerint tortenik.

VI/C. 36 37FEJEZET

Berbeadasra vonatkozd vegyes palyazati eljaras szabalyai:

118. A vegyes eljaras soran a palyazok a palyazatokat elektronikus es a 8. pontban foglalt 
hagyomanyos uton nyujthatjak be.

119. A palyazatok bontasa fuggetleniil attol, hogy azt milyen modon nyujtottak be azonos 
idoben es helyen tortenik.

VII. FEJEZET

Hatalyba leptetd rendelkezesek
37Jelen szabalyzatban foglaltakat 2019. februar 21. napjatol, ezen hatarozat elfogadasat 
kovetoen kell alkalmazni, amellyel egyidejuleg a Kepviselo-testulet a 112/2017. (05.11.) szamu 
hatarozatat visszavonja.

36 A fejezetet beiktatta a 388/2020. (XI. 26.) szamu Polgarmesteri domes, hatalyos 2020. november 26. napjatol
37 Tekintettel arra, hogy jelen szabalyozas egyseges szerkezetben tartalmazza a 2019. februar 21. napjat koveto 
valtozasokat is, a valtozasokat elfogado kepviselo-testiileti hatarozat szama es a hatalyra vonatkozo rendelkezes 
lepese labjegyzetben keriilt feltiintetesre.


