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Csere mellék|et
2. me|léklet

Buda pest Józsefvá rosi ön kormá nyzat Képviselő.testü letének
.'. l 2oL2. (.'.) határozata

a versenyeztetési szabá|yzatľól

1. A Versenyeztetési Szabá|yzatot (a továbbiakban: Szabá|yzat) a Budapest Józsefuárosĺ
onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat) tuIajdonában á|ló vagyoneIemek
hasznosítása és tu|ajdonjogának átruházása esetén a hasznosító és a tu|ajdonjogot szerző
kivá|asztására kel| a|kalmazni, ha a versenytárgya|ás tańása jogszabá|y a|apján kote|ező,
Vagy a tu|ajdonosi jogkorgyakor|ó e|őífta, hogy a vagyont versenyeztetési eljárássa| ke||
hasznosítani vagy a tulajdonjogát átruházni.

2. A versenytárgya|ásra va|ó felhívásban ki kel| kötni, hogy a Kiíró
felhilvásban és a fe|híváshoz kapcso|ódva kiadott dokumentumban
kérdésekben a Versenyeztetésre és annak résztvevőire a Szabályzatban

a Versenyeztetési
nem szabályozott
foglaltakat tekinti_ irányadónak.

I. FEJEZET

Általános szabá|yok

Versenyeztetési eljá rás fajtái :

3. pŽ. onkormányzat vagyonának hasznosÍ|ásáva| és tulajdonjogának átruházásával
kapcso|atban Versenyeztetésnek mĺnősÜ|ő vagyonÜgy|eti e|járások

a) nyĺ|vános pá|yázat (nyilvános versenytárgya|ás), e|őre meg nem határozható
aján|attevőnek sajtó útján is meghirdetett aján|atkérés, amit |e |ehet úgy is bonyolítani,
hogy a fe|hívásnak megfe|e|ő aján|atot benyújtók kozü| tárgya|ás a|apján kerü|
kivá|asztásra a nyertes,

b) zártkör(l pá|yázat (zártl<\ríj versenytárgya|ás), ame|y az érdekeltek - adott esetben
egyet|en résztvevő - kozvet|enül, írásban töfténő felhĺvása ajánlattéte|re.

c) áruerés, amikor a hirdetményi úton közzétett vagyonügyleti eljárásban (nyi|vános
áľverésen) megjelent vagy az érdekeltek közül kiválasztottak Qánk1rii árverésen)
|icitá|ás keretében tesznek az e|lenéftékre ajánlatot. A |icitá|ás abban az esetben is
nyi|vános, ha az érdeke|tek kiválasztása zárt körben toftént.

4. zártkörű versenytárgyalás (zártköríi pá|yázat vagy árverés) kĺírására a tu|ajdonosi
joggyakor|ó (továbbiakban: Kiíró) döntése alapján abban az esetben kerÜlhet sor, ha az
adott vagyontárgy hasznosítására kiílt nyilvános Versenyeztetési e|járás két alka|omma|
ered ményte|en u I záru|t.
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5. Ha a tu|ajdonosijoggyakorló a zártkörú Versenyeztetésrő| va|ó dontése során másként
nem határoz, a zánköríj Versenyeztetésre a nyi|vános Versenyeztetésre vonatkozó
szabá|yokat kel| éľte|emszerűen alkaImazni.

A versenyeztetési e|járások közös szabályai

A versenyeztetési eljárás ľésztvevői

6' A versenyeztetési e|járást a tu|ajdonosi joggyakorló, mint Kiíró dontése a|apján, a

döntésben fog|a|tak szerint |ehet megindítani. A Versenyeztetési e|járásban az
onkormányzat, mint tu|ajdonos nevében Kiírő az a tu|ajdonosi joggyakor|ó, ame|y a

Vagyon hasznosítására vagy átruházására vonatkozó döntést hozta.

7. A versenyeztetési eljárást a Po|gármesteri Hivata| Vagy a vagyonÜgy|eti megbízott
folytatja le' Ha a Kiíró másként nem dont/ a Versenyeztetési eljárásban vagyonrlgy|etĺ
megbízott a Kisfalu Kft.

8. A versenyeztetési e|járáśban

a) aján|attevő, aki a kiírásnak megfele|ő fe|téte|ekke| pá|yázatot nyújtott be, vagy az
árverésen va|ó részvételre je|entkezett, továbbá aki a zártkörú versenytárgyaláson való
részvétel re vonatkozó ajá n |attéte| i fe| h ívást e|fogadja,
b) és nyi|atkozott, hogy a kiírásban (ideéftve a kiíráshoz kapcso|ódva közreadott
dokumentációt is) és a Szabá|yzatban fogla|takat hiányta|anu| e|fogadja.

9. Az aján|attevőt meghata|mazottja is képvise|hetĺ. A meghata|mazásnak a

Versenyeztetési e|járás a|apján megkötendő vagyonügy|et á|ta| megkívánt
meghata|mazássa| szemben jogszabály álta| meghatározott követelménynek meg ke||

felelnie.

10. Az ajánlatokat a Kiíró - szükség szerint szakéľtő és a vagyonügy|eti megbízott
bevonásáva| - bírá|ja e|.

Versenyeztetés nyi lvánossága

11' A nyi|vános versenyeztetési e|járás kiírását közzé ke|| tenni:

a) a Polgármesťeri Hivatal hirdetőtábláján,

b) a vagyonrigy|eti megbízott Ügyfé|fogadásra szo|gáló he|yiségében,

c) a Józsefuáros című he|yi |apban,

d) azonkormányzat és a vagyonügy|eti megbízott hon|apján,

e) az onkormányzat és a vagyonÜgy|eti megbízott rendelkezésére á|ló egyéb internetes
hirdetési poftá|on,

f) az a)-e) pontokban fog|a|takon tri|menően, a Kiíró döntése szerintĺ más he|yen ĺl|etve
módon.



L2, A hirdetmények kifüggesztésének időtaľtama, va|amint a megjelentetés és az
aján|atok benyújtásának határideje kozott |egalább 15 napnak kel| e|te|ni.

13. A hirdetmények kozzététe|ének kö|tsége nem ha|adhatja meg a vagyontárgy forgalmi
éftékének az Io/o-át. A Kiíró dontése a|apján ettő| el |ehet térni.

A versenytá rgya lások ki írásá na k ta Éa l m i követel ményei

L4. A versenytárgya|ás az ajánlattételi fe|hívásban kerÜl kiírásra, amelynek pá|yázat
esetében a pá|yázati fe|hívás, áruerés esetében az árverési fe|hívás az e|nevezése (az
aján|attéte|i fe|hívás, a pá|yázati fe|hívás és az árverési fe|hívás továbbiakban egyÜtt:
kiĺrás).

15' A kiírásnak tafta|maznia kel|:

a) a tu|ajdonosĺ joggyakor|ónak, mint a Kiírónak a Vagyon hasznosítására Vagy
átruházására vonatkozó-ďirĺtése-megjelö|ését, a Kiíró székhe|yét és a-versenytárgya|ást
|ebonyo|ító vagyonÜgy|eti megbízott nevét, székhe|yét,
b) a versenyeztetési e|járás fajtáját,
c) a Versenyeztetési e|járás célját (p|. hasznosító, bér|ő, vevő kivá|asztása),
d) a vagyon pontos megje|ö|ését, me|yre a versenytárgya|ás kiírásra kerÜ|t. Kü|önösen, de
nem kizáró|ag: ingat|an esetén az ingat|an-nyi|vántaftási adatok, cím, helyrajzi szám, az
ingat|an je||ege, alapterti|ete, közmű e||átottsága és/vagy komforťfokozata, a |akás
szobáinak száma, stb., a per-, teher- és igénymentesség bármi|yen kor|átozása,
e) az onkormányzatot, mint tu|ajdonost megil|ető jogok gyakor|ásáva| és kotelezettségek
te|jesítéséve| megbízott gazdasági társaság nevét és székhe|yét,

Đ az arra való fe|hívást, hogy az ajánlatban közö|ni kel| az aján|attevő nevét, székhe|yét,
cégjegyzékszámát, képvise|őjének nevét és elérhetőségét, e|ektronikus |eve|ezési címét, ha
ilyennel rendelkezik,
9) az aján|at téte|ének határidejét, módját, he|yét, az ajánlatta| szembeni formai és
tafta|mi kovete|ményeket, p|. minek a teljesítésére ke|| aján|atot tenni (bér|eti díjra,
véte|árra), a fizetés módjára, va|amint a pénzÜgyi garanciákra vonatkozó e|őírásokat,
h) ha errő| a Kiíró dontott
ha) a Vagyon forgalmi éftékét,
hb) az aján|ati biztosíték je||egét, métékét és befizetésének módját, határidejét,
hc) az e||enéfték fizetésének módjára, va|amint a pénzÜgyi garanciákra vonatkozó
e|őírásokat,
hd) az aján|attevő álta| nyújtandó, szerződés te|jesítését biztosító me||ékkötelezettség
megje|ö|ését,
he) az aján|attevő által csato|andó igazo|ásokat,
hf) a vagyontárgyra vonatkozó dokumentáció, tájékoztató beszerzési he|yét és a beszerzés
fe|téte|eit, koltségét, ha i|yen készült, továbbá a Kiíró rendelkezésére á||ó egyéb
informácĺókat, (kornyezetvédeImi, természetvédeImi, műem|ékvédeImi és egyéb jogi
kotöttségek, előírások stb.) vagy ezek beszerezhetőségének he|yét, módját,
hg) az aján|atok e|bírálása során a rangsoro|áskor a|ka|mazandó értéke|ési szempontokat,
sú|yszámokat,
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i) az aján|ati kötottség időtartamát; ha a kiírás más időtartamot nem tarta|maz, lega|ább
60 napos aján|ati kotöttséget ke|| vá||alni, és egyben az ajánlattevő köte|es nyi|atkozni,
hogy amennyiben a Kiíró az aján|atok bírá|atát e|halasztotta, ú9y vá||a|ja az aján|ati
kötöttség ugyanannyi nappa| torténő meghosszabbítását,
j) a Versenyeztetési e|járás nye|vét, ame|y ha Kiíró e|térően nem dont, a magyar nye|v,
k) hiánypót|ás |ehetőségét, va|amint azt a kikötést, hogy a hiánypót|áS nem terjedhet ki az
ajánIat móc|osítására.

16. A kiírásban ki ke|l kotni, hogy a Kiíró

a) a nyeńes aján|attevő vissza|épése esetén jogosult a versenyeztetési e|járás Soron
kovetkező he|yezettjév e| szerződést kötn i,

b) jogosu|t arra, hogy a Versenyeztetési eljárást eredményte|ennek nyi|vánítsa,

c) szükség esetén az aján|attevőtől az aján|at |ényegét nem érintő technikai-forma.
kérdésekben írásban fe|vi|ágosítást kérhet annak előrebocsátásáva|, hogy az aján|attevő
ezze| kapcso|atos írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredményezheti a
Versenyeztetési e|járásban tett aján|atában megfoga|mazott fe|tételek olyan megváłtozását,
ame|y az éftéke|és során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná.

17. A kiírásban kĺ ke|| kötni annak az aján|attevő á|ta|i tudomásu| véte|ét és e|fogadását,
hogy a Kiíró

a) az aján|attéte|i határidőt indoko|t esetben egy a|ka|omma| meghosszabbíthatja, amit -
az indok megje|ö|éséve| - a Kiírás közléséve| megegyező he|yeken, az eredeti benyújtási
határidő |ejárta e|őtt |ega|ább 5 nappa| köte|es hirdetményben megje|entetni;
b) jogosu|t az aján|attéteĺi fe|hÍvását az aján|attéte|ĺ határidő e|őtt visszavonni, de erről a

kiírás koz|éséve| megegyező módon az aján|attéte|i határidő |ejáľta e|őtt köte|es
hi rdetményt megje|entetn i,

c) a felhívás visszavonása esetén - amennyiben a dokumentációt a pá|yáző e|lenérték
fejében kapta meg a Kiíró kote|es az e||enéftéket visszafizetni, ha a pá|yáző a
doku mentációt visszaadja,
d) a pá|yázati dokumentáció e||enéľtékét a Kiíró a c) pontban meghatározott eseten kívü|
semmi|yen más esetben nem fizeti vissza,
e) a pá|yázati biztosítékot a kiírás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének
megá||apítása esetén, i||etve az aján|atok e|bírá|ását követően a nem nyeftes
ajánlattevők részére 15 munkanapon be|ü| visszafizeti,
f) az aján|ati biztosíték után kamatot nem fizet, kĺvéve, ha a visszafizetési határidőt
elmulasztja,
g) a nyeftes ajánlattevő esetében a befizetett biztosítékot az ajánlattevő á|ta| fizetendő
e| lenértékbe beszámítja,
h) nem fizeti vĺssza a nyeftes á|ta| te|jesített biztosítékot, ha a szerződés megkötése a
nyeftesnek fe|róható vagy érdekkörében fe|merÜ|t okbó| hirisu| meg.

18. A zártkoríj pá|yázat esetén az aján|attételi határidő meghosszabbításáró| és az
ajánlattéte|i fe|hívás visszavonásáró| hirdetményt nem ke|| megje|entetni, de az
aján|attevőket értesítenĺ ke| |'
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19' A kiírásban közö|ni ke||, hogy

a) az aján|attevő az aján|attéte|i határidő lejáľtáig módosíthatja vagy visszavonhatja
pá|yázati aján|atát, az aján|attéte|i határidő |ejáftát követően azonban a benyújtott
aján|atok nem módosíthatók,
b) az ajánlati kotöttség az ajánlattéte|i határidő |ejáftának napjáva| kezdődik.

Az aján|at érvénytelensége

20. A Kiírő az aján|atok bírá|atakor á||apítja meg, hogy me|y ajánlatok érvénytelenek. A
kiírásban ki ke|l kötni, hogy a Kiíró érvényte|enné nyi|vánítja az aján|atot, ha

a) azt a kiírásban meghatározott, i||etve szabá|yszerűen meghosszabbított aján|attéte|i
határidő |ejárta után nyújtották be,

b) azt o|yan aján|attevő nyújtotta be, aki az onkormányzaťta| szembeni, korábbi fizetési
köte|ezettségét (helyi adó, bér|eti díj stb.) nem te|jesítette,

c) az Eán]áEéÝő a biztosítékot nem, Vagy nem áz e|őífräkn=aT meQfe|elően bocsátotta
rendeIkezésre,

d) a kiírásban szereplő iratokat, igazolásokat nem' Vagy nem az e|őírásnak megfe|e|ően
csatolta, ideéftve, ha az aján|attevő nem csato|ta arrő| sző|ő nyi|atkozatát, hogy nincs
koztartozása (adó-, vám-, társada|ombiztosításĺ járu|ék és egyéb, az á||amháztartás más

. a|rendszereive| szemben fenná||ó fizetési köte|ezettsége), ha ezek csato|ását a pá|yázati
felhívás e|őíńa,

. e) az aján|at nem fe|e| meg a kiírásban meghatározott fe|téte|eknek vagy az aján|attevő
nem tett a kiírásban fog|altaknak megfe|e|ő ajánlatot,

. f) az aján|attevő va|ót|an adatot kozö|t.

., g) az ajántattevő hiánypót|ási felhívasban fog|altaknak neml Vagy nem teljes kcir(Íen tett
eĺeget,

2í' Az e|járás további szakaszában nem vehet részt az, aki éruényte|en aján|atot tett.

Az e|járás éruénytelensége

' 22, A kiírásban kĺ ke|| kotni, hogy a Kiíró érvénytelenné nyi|vánítja a Versenyeztetési
. e|járást

a) ha az összeférhetet|enségi szabályokat megséftették, vagy
. 5) va|ame|yik aján|attevő az e|járás tisztaságát vagy a tobbĺ aján|attevő érdekeit súlyosan

sétő cse|ekményt kovetett e|.

23. A Versenyeztetési e|járás során osszeférhetet|enséget ke|| megál|apítani, ha a

Versenyeztetés bonyo|ításában vagy az ajánlatok e|bírá|ásában olyan szemé|y, szervezet,
vagy képvise|őjÜk vesz részt, aki maga is ajánlattevő vagy

a) annak köze|i hozzátartozója (Ptk. 685' s b) pont)'
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b) annak munkaviszony a|apján fe|ettese, Vagy a|ka|mazottja,
c) annak más szerződéses jogviszony keretében fogla|koztatója, vagy fog|a|koztatottja,
d) akitő| bárme|y okná| fogva nem várható e| az ügy e|fogu|atlan megíté|ése.

Az e|jár ás e red m ényte| e nség e

24. A kiírásban ki ke|| kötni, hogy a Kiíró eredménytelenné nyi|vánítja a Versenyeztetési
e|járást, ha
a) nem érkezett aján|at,
b) kizáró|ag érvényte|en aján|atok érkeztek,
c) egyik aján|attevő sem tett a pá|yázati fe|hívásban fog|a|taknak megfele|ő aján|atot,
d) a Kiíró aze|járás érvényte|enítésérő| döntott.

2.5. Az eredményte|en eljárás esetén a Kiíró dönt a további vagyonügy|eti e|járásró|.

26. A kiírásban kozlendő, Kiĺró á|taĺ meghatározott azon kikötéseket, me|yeket a
Szabá|yzat e|őír, a Szabályzatra és annak az adott kikötést tafta|mazó pontjára va|ó
hivatkozássaI is közö|ni |ehet.

II. FEJEZET

Pá|yázatra vonatkozó sajátos szabá|yok

27. Pá|yázati e|járźls estén a kiírást a pá|yázati fe|hÍvás tarta|mazza, me|ynek a kiírásra
e|őíftakon tú|menően taftalmaznia kelI

a) a pályázati aján|atok bontási eljárásának helyét' módját, időpontját, és az arra sző|ő
feĺhiivást, hogy az aján|attevő a bontásná| je|en |ehet,

b) a pá|yázati aján|atok e|bírálásának időpontját, S ha erre sor kerü| a tárgyalás időpontját
és az aján|attevők étesítésének módját,

c) a pá|yázat eredményét megá||apító szervezet megnevezését, |egkésőbbi időpontját,

d) az aján|at érvényte|enségének eseteit,

e) annak koz|ését, hogy az aján|at benyújtási határidő |ete|tét kovetően aján|atot nem
vesz át.

28. A pá|yázati e|járásban va|ó részvéte| aián|ati biztosíték megfizetéséhez va|ó kötése
esetén ennek összege a Kiíró álta| rögzített érték, amely nem |ehet több a forga|mi érték
t0 o/o.áná|.

29. 
^ 

nem |akás cé|jára szolgá|ó he|yiség bérbeadására meghirdetett pá|yázat esetében a
minimá|is bér|eti dljat eIső esetben a Képviselő-testület nem Iakás cé|jára szo|gá|ó
he|yiségek bér|eti díjárő| sző|ő határozatában az adott he|yiség kategóriára meghatározott
bérleti díj 100 %-a képezi. Ha a Versenyeztetési eljárás eredményte|en, a következő
pá|yázati kiírásban az e|őzőek szerintĺ bér|eti díj B0 o/o-át, a következő pá|yázatok során
pedig a bér|etĺ dlj 50 o/o-át ke|| minimá|is bérleti díjként szerepe|tetni.

A pá|y ázato k fe l bontása
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30. Aa. aján|atokat taľta|maző zárt borítékokat a Kiíró a pá|yázati fe|hÍvásban megje|ö|t
ĺdőpontban bontja fe|. Az aján|atok felbontásáná| a Kiírón, i||etve az azt képvise|ő
szemé|yen kívÜ| jelen |ehetnek az aján|attevők, va|amint az á|taluk írásban meghata|mazott
szemé|yek.

31. Üzleti titokra hivatkozássa| nem ti|tható ffi€9, hogy a pá|yázati aján|atok fe|bontásakor
ismeĺtessék

a) az aján|attevők nevét,
b) székhe|yét (lakóhe|yét),
c) az á|taluk fe|kínált vételárat,
d) megfizetésének módját és időpontját.

32, 
^ 

pá|yázatok bontásakor és értékelésekor a Kĺírónak Vagy a vagyonügy|eti megbízott
jogi képvise|őjének jelen kel| lennĺe.

A pá|yázati ajánlatok e|bírá!ása

33' A pá|yźrati ajánlatokat a |ehető |egrovidebb időn belü| e| ke|| bírá|ni. Az e|bírá|ási
határidő egy a|ka|omma| meghosszabbítható. Az új e|bírá|ási határidőrő|, i|letve annak
függvényében az aján|ati kotöttség időtartamának meghosszabbításáró| a Kiíró köte|es
aján|ott |evé|ben tájékoztatni az összes pályázót.

34. A Kiíró a pá|yázati felhívásban meghatározott éftékelési szempontok a|apján bírá|ja el
és rangsoro|ja a pá|yázati aján|atokat' A pályázat nyeftese az, aki a pá|yázati fe|hívásban
rogzített fe|téte|ek te|jesítése mellett a legjobb ajánlatot tette'

35. A Kiíró a pá|yázati fe|hívásban igényelt iratokon és adatokon tú|menően is jogosult
megvizsgá|ni az aján|attevők alka|masságát a szerződés te|jesítésére, és ennek során a
csato|t dokumentumok eredetiségét is, e||enőrizheti.

36. A pá|yázati aján|atok e|bírá|ása során a Kiíró írásban fe|vi|ágosítást, hiánypótlást kérhet
az aján|attevőtő| az ajánlatban fog|altak pontosítása érdekében.

37. A Kiíró a pá|yázati aján|atok e|bírá|ására vonatkozó dontésrő| írásban, a dontéstő|
számított 15 napon be|ü| valamennyi aján|attevőt írásban éftesíti.

38. AZ onkormányzat nevében a szerződést a pá|yázat nyeftesével kel| megkotni. A
nyeftes vissza|épése esetén _ ha erre vonatkozó kikotés a kiírásban szerepe|t _ a pá|yázat
Soron kovetkező helyezettjéve| ke|| megkotni a szerződést.

Jegyzőkonyvek

39. A pá|yázati aján|atok fe|bontásáró| és ismeftetésérő| jegyzőkonyvet kel| készíteni. A
jegyzőkonyvnek tafta|mazni ke|| a 31. pontban fe|sorolt adatokon kíVü| a pá|yázati
borítékok fe|bontásakor a pá|yázők részéről felmerÜlő észrevételeket, kérdéseket és az arra
adott vá|aszokat. A jegyzőkönyvet az aján|attevők közül felkéftek hitelesítik.
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40. A pá|yázatok éľtékelésérő| - a 32. pont szerinti jogi képvise|ő, a Vagyonügy|eti
megbízott képvise|ője és a közreműködő szakéftő á|ta| a|áílt _ jegyzőkonyvet ke|l készíteni,
amelynek taftalmaznia ke|| ku|onösen:

a) a pá|yázati e|járás rovid ismertetését, a beérkezett aján|atok számát,
b) a beérkezett aján|atok rövid éftékelését,
c) a |egjobb aján|atra vonatkozó javas|at indokait,
d) az e||enérték (bér|eti dli, véte|ár) meghatározásának szempontjait (ideértve a véte|árat
befo|yáso|ó kötelezettségvá l Ia |ásokat),
e) a kikötött biztosítékok megfe|e|őségének szempontjait,
f) a döntések indokát,
g) a pályázati e|járás eredményének összefog|aló éftéke|ését, az e|ső két he|yre javasolt
pá|yáző megje|ö|ését, ha erre mód van,
h) a bírálatban közreműkodők álta| fontosnak taftott körü|ményeket, tényeket'

4!. Az értéke|ési jegyzőkönwhoz csato|ni ke|| a pá|yázati fe|hívás, a részletes
dokumentáció, a rész|etes dokumentácĺót megvásár|ó szemé|yekrő|lszervezetekrő| készített
|iŚtä, valamint a pá|yázatok bontásáŕól készÜ|ĺjegýŻőkönyv és a benyújtott aján e9y-
egy eredeti pé|dányát.

42. 
^ 

Kiíró a pá|yázati e|járás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5

évig megőrizni, továbbá ilyen je|legű e||enőzés esetén az e|lenőrzést végző szer\It

szemé|yek rende|kezésére bocsátani.

A lakás pályázaton töÉénő bérbeadására vonatkozó kü|önös szabályok

43' A lakás bér|eti jogviszony |étesítésére kiírt pá|yázat mĺnden esetben nyi|vános' A
pćiyázati felhÍvást lega|ább 30 napra ke|| kĺfiiggeszteni.

44. 
^pá|yázat 

beadási határidejét úgy kel| meghatározni, hogy a pá|yázat benyújtására a
pá|yázati felhĺvás kifiiggesztésétől számított lega|ább 30 nap rende|kezésre á|ljon. A
pá|yázőnak lehetővé ke|l tenni, hogy a |akást megtekintse.

45. Pá|yáző az a magánszemé|y, aki a pá|yázatban meghatározott fe|tételeknek megfe|eĺ.

46. Egy pá|váző az azonos időpontban meghirdetett ĺakások kozül |egfeljebb 3 |akás
bérbevételére nyújthat be pá|yázatot' a sorrend megje|ö|éséve|. Ugyanabban az épÜ|etben
lévő egyforma lakások a pá|yázat szempontjábó| egy lakásnak számítanak.

47. 
^ 

pá|yázati fe|hívásnak a kiírásra e|őíľtakon tú| tarta|maznia ke|l

a) a |akás műszaki ál|apotát, s ha szÜkséges, a |akás rende|tetésszerű haszná|atra
aIkalmas á||apotba hozata|ának becsü|t költségét,
b) a |akásra megá||apított bér|eti dljat, va|amint az évenkéntĺ eme|kedésének méftékét, ha
az eme|kedés métékét önkormányzati rende|et e|őíĄa,
c) a bérbeadásĺ fe|téte|eket,
d) az eredmény koz|ésének módját és időpontját,
e) a pá|yázat egyéb fe|téte|eit,
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Đ figye|meztetést arra vonatkozóan, hogy amennyiben a pá|yázó va|ót|an adatot kozol, a
pályázatát érvénytelenné ke|l nyilvánítani, i|leWe, ha a va|ót|an adat koz|ésére a pá|yázat
eredményének megá|lapítását követően kerÜl sor, a pá|yázat nyeľtesének nyi|vánított
pá|yáző e|veszti a bér|eti szerződés megkötésére vonatkozó jogosultságát.

48' A pá|yázatot a Kiíró á|ta| jóVáhagyott tafta|mú nyomtatványnak megfe|e|ő formában és
adatokka| kel| benyrijtani. Az ettő| e|térő formátumban benyúitott páIyázat a pá|yázat
érvényte|enné nyi|vánítását vonja maga után. A Kiíró a pályázati kiírásban további adatokat
is kérhet.

49, 
^ 

Kĺíró a pá|yázatok étéke|ésének segítésére - amennyiben szükséges - megfe|e|ő
tapaszta|atokkal rende|kező köztisztviselőket, onkormányzat á|taI fenntartott intézményben
doIgozó kozaIkaImazottakat, szakértőket kér fe| (a továbbiakban: Lakáspá|yázatok
Ertéke|ésében Közrem űkodők).

50. A pá|yázatokat a Lakáspá|yázatok Értérelésében Kozreműködők á|ta| tett
megá||apításokat figye|embe véve a bérbeadó szeruezet éftéke|i, és ennek a|apján a Kiíró
vá|asztja ki a nyeftespźnyázőt

51. A Kiíró a pá|yázat nyeftese me||ett meghatározza azt a sorrendben következő pá|yázőt
is, akive| bér|eti szerződést |ehet kötni a nyeftes kiesése esetén.

52. A Kiíró donthet úgy is, hogy aZ azonos fe|tételekke| rendelkezők kozül a nyeftest és a
másodĺk helyre soro|t pá|yázótsorso|ás útján ke|| kivá|asztani.

53. A pá|yázat eredményét a benyújtási határidő |ejártátó| számított 60 napon belü| ki kell
hirdetni, akként, hogy azt a bérbeadó szervezet és a Polgármesteri Hĺvatal hirdetőtáb|áján,
valamint az onkormányzat ĺnternetes hon|apján |ega|ább 10 munkanapra ke|l elhe|yezni.

III. FEJEZET

Az árverésľe vonatkozó sajátos szabá|yok

54. Árverés estén a kiírást árverési fe|hívás tarta|mazza, me|ynek a kiírásra e|őírtakon
tú|menően tafta|maznia ke||

a) az árverésen va|ó részvételre fe|jogosító jelentkezési |ap benyújtásának he|yét, módját
és határidejét,
b) az árverés ĺdőpontját és helyét,
c) az árverés eredményének megá||apítását.

55. A kikiáltási árat, ha a Kiíró másként nem dönt

a) e|ső ízben a forga|mi értéknek a forga|mi énékbecs|ésben szerep|ő 80 o/o-a képezi;

b) a második árveréstől az e|ső kikiá|tási ár 50%-án ke|| meghĺrdetni, ha az e|ső árverés
azért vo|t sikefte|en, mert a határidőig jelentkezési lapot senki nem adott |e;
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c) az eredményte|en árverés kiírásában meghatározott összeg képezi, amennyĺben új
árverés kiírására azért kerÜ| sor, meft az e|járás eredményte|en vo|t, Vagy Sem az e|ső,
sem a második he|yre soro|t árverező sem kötötte meg az adásvéte|i szerződést'

56. A forga|mi éftéket a vagyontárgyak értékesítésére és hasznosítására vonatkozó
jogszabá|yok figye|embe véte|éve| a Kiíró hagyja jóvá.

57. Az árverésen történő regĺsztráció fi.e|entkezési |ap |eadása, bánatpénz befizetése,
közjegyzői adatfe|véte|) a kikiáltási árra tett aján|atnak minősÜ|.

58. A második sikerte|en árverést kovetően, a kikiá|tási ár |egfe|jebb 5 éves részletekben
töfténő megfizetésére is tehet aján|atot a |icitáló; a |egalacsonyabb véte|áre|ő|eg a kikáltási
ár 60 o/o-ô, a kamat mértéke a leguto|só MNB á|tal kozzétett jegybanki alapkamat
kétszerese. Ebben az esetben a nyeńes aján|atnak azt kel| tekinteni, ame|yik a
véte|árelőleg adásvéte|i szerződéskötésse| egyidejű megfizetésére a |egmagasabb összegű
ajánlatot, és a fennmaradó vételárhátra|ék megfizetésére a Iegrövidebb határidejű
aján|atot tarta|mazza. Amennyiben az aján|at e|éri a kĺkiáltási árat, a vételár
megfizetésének feltétélélaz első aIka|ommaI meghirdetett ińQaflanok-Véte|árának
megfizetésé re vo natk oző szabá|yo kka I azon osa k.

59. Amennyiben az e|ső árverés azért nem Vezetett eredményre, meft a 25 mi|lió forint
forga|mi érték a|atti ingat|anra nem vo|t licitá|ó, Űgy az ingat|an véte|i kére|emre az
ingatlan elidegenÍ|éséről sző|ó rende|etben fog|a|t fe|téte|ekke|, a hatáskorre| rende|kező
bizottság döntése a|apján elidegeníthető.

60. Az árverés |evezetéséről - ha a Kiíró másként nem dönt - a Vagyonrigyleti megbízott
gondoskodik. AZ árverési jegyzőkonyv hite|esítésére lakás és he|yiség éftékesítése esetén
közjegyző részvéte|e kote|ező. Egyéb esetekben a 32. pont szerinti jogi képviselőnek ke||

jelen lenni.

6t. Az áľverés |evezetőjének ismeftetnie ke||:

a) az árverés tárgyának adatait (cím, he|yrajzi szám, tu|ajdoni hányad, a|apterÜ|et,
funkció, komfortfokozat, egyéb, az elidegenítést nem akadá|yoző terhek, az átlagostó|
eltérő, az ingat|an ál|agára vonatkozó információk),
b) a hirdetés hite|ességének körülményeit,
c) a kikiá|tási árat,
d) a lebonyo|ítás szabá|yait,
e) az árverés eredményének megá||apítására vonatkozó szabályokat'

62. A licit|épcsők météke minimum a kikiá|tási ár fe|fe|é, 10.000 Ft-ra kerekített
összegének 2 o/o-ô, de |ega|ább tízezer forint' Az árverés levezetője a |ĺcit|épcső mértékét,
a je|entkezők egybehangzó megál|apodása a|apján ettő| e|térően is meghatározhatja.

63' Az árverés nyertese az, aki a tobbi érvényes ajánlathoz képest a |egmagasabb összegű
_ de az aktuá|is kikiá|tási árat elérő Vagy megha|adó - érvényes áĘán|atot teszĺ.
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64. Vételár aján|at azonos |icitárra (|icit|épcs<ĺre) nem érte|mezh ető, Azazonos |icitárra tett
második ajánlatot a következő |icit|épcsőre tett aján|atnak ke|l minősÍ|eni.

65' Amennyiben az árverésen többen is regisztrá|tak, de a kikiá|tási árat megha|adó
aján|atot senki nem tesz, és így a kikiáltási árat tobben is tartják, aZ azonos aján|atot tevők
a vagyontárgyat közösen, az á|taluk meghatározott tu|ajdoni arányban jogosultak
megvásáro|ni.

66. A nyeftes aján|attevő az árverést követő

a) 15 munkanapon be|Ü| köteles az á|ta|a megaján|ott Véte|ár és a |etétbe helyezett
bánatpénz közötti osszeg különbözetét a Kiíró álta| megje|o|t pénztárba vagy bankszám|ára
befizetni, va|amint a szerződés megkötéséhez szükséges adatait az árverés Kiírójának
megadni, és az árverésen vá||a|t feltéte|ek szerinti adásvéte|ĺ szerződést megkotni;

b) 30 munkanapon be|ü| kote|es az álta|a megaján|ott véte|ár és a |etétbe he|yezett
bánatpénz közotti osszeg kü|önbözetét a Kiíró á|ta| megje|ö|t pénztárba vagy bankszám|ára
befizetni, va|amint a szerződés megkötéséhez szükséges adatait az árverés Kiírójának

-megadnĘ és az árverésen vá|la|t fe|tételekszerinti-adásvéte|i szerződést megkötni,
amennyiben a véte|ár megfizetését munká|tatói támogatás, lakás-takarékpénztári kifizetés,
á|lami gondozásbó| kikerr]|t szemé|y részére nyrijtott támogatás igénybevéte|ére alapozva
vesz részt az árverésen, és az erró| sző|ő hite|es igazo|ást az árverés megkezdése előtt a
Kiírónak átadja;

c) 15 naptári napon be|ü| köte|es a véte|árat, az á|ta|a megaján|ott véte|ár 50 o/o-ának

megfe|e|ő összegig a Kiíró á|ta| megje|olt pénztárba vagy bankszám|ára befizetni, va|amint
a szerződés megkotéséhez szükséges adatait az árverés Kiírójának megadni, és az
árverésen vá|la|t fe|téte|ek szerint tu|ajdonjog fenntartással adásvéte|i szerződést
megkötni, amennyiben a vételárat banki hite| fe|haszná|ásáva| kÍvánja kiegyen|íteni. A vevő
álta| megaján|ott te|jes véte|árat az áruerés napjátó| számított - a bankka| fo|yamatban
lévő hite|tárgya|ás ĺgazolása és az erre az időszakra jutó pénzfizetés késede|mére
megá||apított kamat fizetésének vá||a|ása esetén |egfe|jebb 45 nappa| meghosszabbított -
45 munkanapon be|ü| ke|| kiegyen|íteni.

d) a véte|ár megfizetésére nyĺtva á||ó határidő, a Nemzetĺ Vagyonró| sző|ő 20Lt. évi CXCVI.
toruény t4. s (2) bekezdésében szabá|yozott e|ővásár|ási jog fenná||ása esetén, az
e|ővásár|ási jog gyakor|ására fenná||ó idő |ejáftának - a nyeftes pá|yázőva| tofténő
közlésének - napjátó| kezdődik.

67. AE. adásvéte| során a vevő az á|ta|a megaján|ott Vételár 20 o/o-át fog|a|ó címén fizeti
meg aZ eladó részére' A tu|ajdonjog bejegyzéséhez az áruerési megbízott a te|jes véte|ár
beérkezését követő 5 napon be|Ü| köte|es kiadni a hozzájáruló nyi|atkozatot' Tu|ajdonjog
fenntańássa| kotott adásvéte|i szerződés esetén a vevőnek fe|róható körü|mény az is, ha -
a bankkaI folyamatban |évő hiteltárgya|ás igazo|ása esetén |egfe|jebb 45 nappal
meghosszabbított - határidőben a banki hite|t nem kapja meg.

68. Ha a nyeftes aján|attevő a 66. pontban meghatározott kotelezettségeinek nem tesz
e|eget, szerződéskötési jogosu|tságát és az á|ta|a megfizetett bánatpénz teljes összegét
e|veszti. A |akás-takarékpénztárĺ kifizetés elmaradása, a támogatás e|utasítása a nyeftes
ajánlattevőnek fe|róható korÜ|ménynek minősü|. Amennyiben a nyertes aján|attevő a 66. c)
pontban meghatározott, az á|ta|a megaján|ott véte|ár 50 %-ának megfe|e|ő összegig
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töfténő kiegészÍtésére vonatkozó kote|ezettségének bármi|yen okbó| nem tesz e|eget, a
szerződéskotési jogosu|tságát elveszti, és a megajánIott, bánatpénzként/fogIa|óként
megfizetett osszeg a Kiíróná| marad, a fennmaradő rész 15 napon be|ü|i kamatmentes
visszafizetése mel|ett.

69. Amennyiben a nyeftes aján|attevő szerződéskotési jogosu|tságát e|vesztette, a

második |egjobb aján|attevőt írásľlan, 15 munkanapos jogvesztő határidő kitűzéséve|, az
árverésen á|ta|a megaján|ott véte|áron szerződéskotésre fel ke|| hívni. Amennyiben a
második aján|attevő a fe|hívásban fogla|tak a|apján é|ni kĺván az adásvéte|i szerződés kötés
|ehetőségéve|, a Kiíró az e|őző pontokban fog|altak érte|emszerű a|kalmazásáva| a

szerződést megkoti.

70. Új árverést ke|| kiírni abban az esetben, ha:

a) a másodĺk |egkedvezőbb véte|i aján|atot tevő vásárlása va|amilyen okbó| meghiúsu|,

b) vagy az árverésen többen is regisztráltak, de a kikiá|tási árat megha|adó aján|atot senki
nem tett, ígv a kikiáltási árat többen is taftják, és az azonos aján|atot tevők a

-'- "_vagyontárgyat nem kívá nják közösen megvásároľni.

IV. FEJEZET

Bontási és újjáépítési vagy átalarítási kötelezettségge! eladandó épületekľe
vonatkozó versenyeztetés sajátos szabályai

71. onkormányzati ingat|an (ingat|anrész) elidegenítése vagy önkormányzati ingat|anna|
kapcsolatos Vagyoni éftékű jqg hasznosítása úgy is |ehetséges, hogy a jogszabá|yi
fe|téte|ek fennál|ása esetén az onkormányzat vál|a|ja, hogy az ingatlanra öná||óan Vagy a
fe|hívásnak megfe|e|ő aján|atot benyújtók közÜ| tárgya|ás alapján a kivá|asztott
aján|attevőve| együtt társasházat a|apít.

72. 
^ 

71. pontban fog|a|takat kÜ|önösen akkor indoko|t a|ka|mazni, ha az onkormányzat
bontásĺ és újjáépítési vagy áta|akítási kote|ezettségge| ad e| épÜletrészeket, vagy tetőtér
beépítésre Vagy eme|etráépítésre, il|eWe közos haszná|atú épületrész társasházi kü|ön
tu|ajdonná va|ó átalakítására (a továbbiakban egyÜtt: építési munka) biztosít jogi
Iehetőséget.

73. Az onkormányzat vá|la|hatja, hogy hozzájárul a társasházĺ a|apító okirat éfte|emszerű
módosításához, ha a nyeftes ajánlattevő az építésĺ szabá|yok betartásáva| saját ko|tségére
új társasházi kr]lön tu|ajdont hoz létre, Vagy a meglévő kÜ|on tu|ajdont bővÍ|i, ideétve azt
az esetet is, ha a meg|évő kÜ|ön tu|ajdon elbontásával (átalakításával) annak helyébe rij
kÜ|ön tu|ajdont hoz |étre.

74. E|őzetesen meg ke|l á|lapÍtani, hogy me|y kü|ön tu|ajdonok |esznek az onkormányzat
kizáró|agos tu|ajdonai és dü, hogy a társasházi közös tu|ajdonú épü|etrészekbő| az
tnkormányzat me|yekre igénye| kizárő|agos haszná|atot és hasznosítási jogot.

75. Az építési munka e|végzésének cé|jáva| vagy fe|téte|ével hasznosított épü|etek esetén
az onkormányzat e|őírhatja, hogy a nyeftes ajánlattevő a társasházi közos tu|ajdonú
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épÜ|etrészek fe|újítását is végezze e|, ideéľtve indoko|t esetben aZ egyes társasházi közos
tulajdonú közművezetékek cseréjét is.

76. Ha az onkormányzat épÍtési munkára kíván jogi lehetőséget biztosítani onkormányzat
tulajdonában is ál|ó épületen, a versenyeztetésről való dontés e|őtt meg kel| á||apítani,

hogy

a) azonkormányzat á|ta| éftékesítendő ingat|an(rész) vagy beépítési |ehetőség igénye|hető
e| lenétékének |egkisebb osszegét,
b) az érintett é[r;let1rész) á|lapota miatt szükség Van-e arra' hogy az onkormányzat
köte|ezze a nyeftest az épület kozös haszná|atú épriletrészeinek és/vagy egyes közos
h a sz n á | atri közmuv ezeté ke k cse réj é n e k az e|v égzésér e,

c) meghatározható-e az onkormányzat rendelkezésére á||ó adatok a|apján a munkálatok
pontoš műszaki tafta|ma és az onkormányzati társasházi közos tu|ajdoni hányada alapján
számított várható kö|tsége, ha a b.) pontban fog|a|t köte|ezettség e|őírásra kerü|.

77 . Az éjédéuęyé!Ó|igénye| ni ke| l

a) az e|őírások figye|embe véte|ével készített rész|etes programot (|eírást) a tekintetben,
hogy a pro;ertepr:|et bontása és újjáépítése, áta|akítása, a tetőtér beépítése,
emeIetráépftéś, i||etve kozos haszná|atú épÜ|etrész társasházi kÜlön tulajdonná va|ó

átalakiltás során mi|yen munkát kÍván végezni (a megva|ósítandó épÜ|et funkciója, az új

épÜ|etrészek alapterü|ete, elhe|yezkedése, kapcso|ódása a megmaradó épÜletekhez),
b) a projekt épü|eten az aján|attevő á|tal szr]kségesnek taftott azon fe|újítási, áta|akítási

munká|atok rész|etes műszaki tarta|mának bemutatását és koltségvetését, ame|yek a kozös
haszná|atú épÜletrészeket és közos közmúvezetékeket, berendezéseket érintik, annak a

megvá|aszo|ásáva|, hogy ezen munká|atok mennyiben szükségesek az aján|attevő által
e|végezni kÍvánt építési munkálatokhoz,
c) a b.) pont szerinti - az aján|attevő á|ta| e|végezni kívánt, az l3jjáépítési, áta|akításl a
tetőtér-beépítési, eme|etráépÍtési stb. építésĺ munkálatokka| össze nem függő . fe|újítás
(áta|akítás) költségeihez az aján|attevő á|ta| az onkormányzattó| igénye|t hozzájáru|ás

méftékét és a források átadásának igénye|t Ütemét,
d) azaján|attevő kivite|ezési organizáciőra vonatkozó e|gondo|ásait és rész|etes Ütemteruét

a kivite|ezésre, a kozos épÜ|etrészeket érintő munkálatok műszaki és pénzÜgyi ütemtervére
kiterjedően,
e.) 

-az 
onkormányzat számára felaján|ott pénzbe|i e|lenérték métékére vonatkozó

nyilatkozatot,
Đ az ajánlattevő áltaI vá||a|t garanciák megjelo|ését a fe|ajánlott pénzbe|ĺ el|enéfték
megfizetésére és az elvégeznĺ kĺvánt munká|atokra,
g; á társasház a|apĺtó okiratának és a szervezeti és műkodésĺ szabá|yzatának aján|attevő

áĺtal iavaso|t szöveg ét az építési munkák e|végzése utáni időszakra, ideértve a társasház
működési kö|tségei meghatározásának az e|veit is.




