
Budapest J őzsefvárosi onko rmányzat
Képviselő.testÍilet e számár a

Tisztelt Képvĺselő-testület!

Előzmény

A Képviselő-testület a 19312013. N. 22.) sz. hatźtrozatźtban úgy döntcitt, hogy a 76ĺ2013. (IIJ.
06.) számű képviselő-testiileti hatźtrozat a|apján kiírt nyilvános pá|yénatokat
eľedménýelennek nyilvánította és felkérte a polgármesteľt, hogy a Képviselő-testület 2013.
június havi első rendes ülésére készítse elő egy új nyilvanos páIyźnat kiírását az a|ábbi
telkekľe vonatkozóan:

o a35339 |ltsz. a|att felvett, természetben a Magdolnau.24,
o a 34934 hrsz. a|att felvett, természetben a Tolnai Laj os u. 23 .,
o és a 35463 |rsz. alatt felvett, természetben a Magdo|nau.28.i

Apá|yźzati felhívás tfugya: az ĺinkormiínyzatitulajđonban álló telkek közcisségi keľtként való,
ingyenes hasznosítása. Tartalma az e|őző pá|yazati felhíváshoz képest vá|tozat|an, apá|ytuők
kĺjrét kibővítve - figyelemmęI az e|őzőekben hivatkozott képviselő-testiilęti hatźrozatbarl
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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2013.junius 5. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat pá|yazat l<litásźtta közösségi keľtek megvalósításáva| és működtetésével
kapcsolatban

A napirendet nyílt ülésen kell táľgyalni, a döntés elfogadásélhoz egyszeru szavazattöbbség
szĹikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Ilumánszolgáltatásĺ B izotts ág v éIemény ezí

A Vĺíľosgazdálkodási és Péniigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés
megtárgyalást.



foglaltakľa - az ĺjnkormányzatkozigazgatási területén élő magányszemélyek, valamin az ott
talá|hatő civil szervezetek, lakássztivetkezetek, tźrsashźzak, (valamint az előzőekben
felsoroltak) tiíľsulása r észét e.
A telkekľe vonatkozó nyilvános, egyfordulós páIyazati felhívásokat az előterjesztés melléklete
tartalmazza.

A Képviselő-testĹilet al68l2013. (v. 08.) sz. határozatában úgy döntđtt, hogy a 35463Lltsz.
alatt felvett, természetben aKarácsony Sándot u.29. szám a|atti ingatlant a 76120|3. (I[.06.)
sz. képviselő-testületi határozatban foglaltaktól eltérően hasznosítja, így ez az ingat|an nem
képezitźngyátaziljnyi|vánospáIyénatkiírásanak.

A k<izösségi kertek létrehozásához az onkormányzat klzárő|ag a telek bekerítését és a
kitakaľítását vá||a|ja. A Kisfalu Kft' és az onkormźnyzat közĺitt kötött megbízé.si szerzodés
19.1. és |9.2. pontja értęlmében a vagyongazdálkodó gondoskodik az iires telkek ijzęmszeru
állapotának fenntaľtásaľól, tizemeltetéséről.
A telkeken lévő keľítések helyreállításaľa és a telkek lomtalanításiíľa a Kisfalu Kft.
bonyolításában a KépviselőtestÚlet 76ĺ20|3. (III. 06.) sz. hatfuozatában 11602 címen a
renđkívüli kaľbafiartási keľet teľhére 400.000 Forintot biztosított.

Az onkormányzat e|várja, hogy a közösségi kertet megvalósítő páIyáző zöldség és gyiimölcs
konyhakeľti nĺivénykultura termesztésére, közösségépítésre és aktív kikapcsolódási
lehetőségek bíztosításáĺahaszná|ja az iĺgyenes hasznosításra átađott telket.

A Képviselő-testiilet döntése Magyarorszétg helyi <inkormányzatairő| szóló 20I|. évi
CLXXXX. töľvény 107. $-án alapul.

H.ł.ľÁnoza.TI JAvAsLAT

A Képviselő.testület úgy diint' hogy

1. az egészséges életmód segítését cé|ző szoIgáltatások biztosítása, illetve önként vállalt
feladatként a lakosság onszewezodő közĺjsségeinek tánogatása céljából, kĺizfeladatként:
- a35339 hrsz. a|att felvett, természetben a Magdolna u. 24. szźłIĺl a|attí,
- a34934|lľsz. a|att felvett, teľmészetben a Tolnai Lajos u.23. szźlm a|atti,
- és a 35463 hrsz. a|att felvett, teľmészetben a Magdolna u. 28. szétrrr a|atĺi
önkormányzati tulajdonban álló telkeket közösségi kertként, ingyenesen hasznosítja
2016. december 31-ig nyilvános páIyáztatás ińján, a 76120|3. (III.06.) szźnrń képviselő-
testületihatźrozatbanmeghatźrozotttaľtalommal.
A ptiyázők köre: k'lzarő|ag kerĹileti tfusashtnak, lakásszĺivetkezetek, civil szervezetek,
lakóközösségek, magánszemélyek v agy ezek tarsulásai.

2. a hatátozat 1. pontja a|apján elfogadja az e|őteqesztés mellékletét képezo, telkelae
vonatkozó pá|y źnati felhívásokat.

3. felkéľi a Jegyzőt, hogy gondoskodjon apźllyźnati felhívás közzététę|érő|, a Jőzsefuáĺos és
a Kisfalu Kft. honlapján t<jľténő megjelentetéséľől.

4. apá|yézatokbiráIatfua 5 tagűbfuáIó bizottságot hoz|étre, melybe kijelöli:

a tagok díjazásbarl, tiszteletdíjban nem részesülnek.

Felelős: |.-2.,4. pont esetén Polgármester, 3. pont esetén Jegyző
Hatánďő: zlI3.június5.



A döntés végrehajtásáú végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ugyosĺály, Kisfalu Kft.

Budapest, 2013. mźĄus 24. /Ąbn
Dľ. Kocsis Máté

polgáľmester

Törvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

iegyző
nevében és megbízásából:

), Mrulz%źuvl -u /- Dľ. Mészér Erika laljegyzt5
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Nyilvános, egyfoľd u ló s pá'Jy ázati felhívás

önkoľmányzati tulajdonú üľes telek hasznosítására

A Budapest Főváľos VIII. keľĺ'ilet Józsefuáľosi onkoľmányzat a ......20|3. (....) számú képviselő-
testületi hatźtľozata a|apjźn nyilvános pźiyánatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő,
kiizmiĺvęsítetlęn, konténeręs miĺvelésrę alkalmas te|ekingatlanon, fá'nak és hokornak, cserjének
nem minősülő zöldség- és gyümölcstermesztés céljából közösségi keľt kialakítása tárgyában
keriileti civil szervezetek,tőtsashőzak' lakásszövetkezetek, magánszemélyek, vagy ezektársulásai
részéľe.

1. A pá|y ánatĺ felhívás kör.zététel.e

A Kiíró a pźt|yázati felhívást közzétętte Budapest Józsefuárosi onkormányzat Polgármesteľi
Hivatal Családtámogatási Iľodáján, a Kisfalu Kft. ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a
Józsefuáľos honlapján @, a Kisfalu Kft. honlapján (uuľ.kisfalu.hu).

A kiíró jogosult a pá|yázati felhívását a péiyánat benýjtására nyiwa áIló hatáľidó lejéLÍra e|őtt
visszavonni, de erľől a pźiyźnati felhívás közlésével megegyező módon a pźůyźnat benýjtására
nyiwa álló határidó |ejźrta előtt köteles hirdetményt megjelentetni.

2. Apá|yáruati kiíľás adatai

A'pő|yźnat kiíľója:

A' pá.Jy ánati elj áľás lebonyo|ítój a:

A pá|yánatje|lege:

Apá|yázat célja:

Äz aján|atok leadásának helye:

A' páůyázatok leadásának hatáľideje:

A. pál|y ázatta| kapcsolatban további infoľmáció

kéľhető:

A' pá.Iy ázattal é ľi n tett in gatlan ok m egtekintése :

Aĺ páůyáuatok bontásának időpontja

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Onkormźnyzat

(1082 Budapest, Baross u.63-67.)

Józsefuárosi onkoľmányzat P o|gármesteľi
Hivatala Yagyongazdálkodási és
Üzemeltetési Ügyosĺály

(1082 Budapest, Baľoss u.63-67.)

Nyilvános pá,|yőzat

Hasznosítás

Polgármesteri Hivata| Y agyongazdálkodási
és Üzemeltetési Ügyosĺály (1082
Budapest, Baross u.63-67.III. emelet 315.)

20|3.július l2. (péntek) l2.00 óľa

Polgáľmesteľi Hivatal Y agyongazdálkodási
és Üzemeltetési |Jgyosztźt|y (Tel.: 459-
2177,459-2278)

A pá'|yázati dokument ź.ciő értékesítésének
ideje alatt, előzetes egyeztetés szerint (Tel.:
4s9-2278)

2013. július l5. (hétft') 14.00 óra



A' pá|y ánatok bontásának helye :

A' pá.Iy ánat elbíľálásának váľható hatáľideje'

eľedményhiľdetés:

A'pá.Iyázat nyelve:

Az aján|attevők éľtesítésének módj a :

3. Apáiyázattal éľintett ingatlan adatai:

Az ingatlan címe:

He|yrajzi száma:

Megnevezése:

Telek alapterülete:

Teľhei:

Az ingat|an nyi|v ántartétsi éľté ke :

Polgáľmesteri Hivatal Y agyongazdálkodási
és Üzemeltetési Ügyosaály (l082
Budapest, Baross u. 63-67. III. emelet 3 15.)

A páúyazők a péůyélzatok bontásán jelen
lehetnek.

A pä|yźzat |ezfuźsáú és értékelését követő
képviselő-testĹileti ü|és

Magyaľ

Polgármesteľi Hivatal Y agyongazdálkodási
és Üzemeltetési Ügyos ztźt|ya által írásban.

Budapest VI[., Magdolna u.24.

35339

kivett beépítetlen teľĹilet

722m2

az ingatlan Poľ-, igény- és tehermentes, I m2

teriiletre vezetékjog kertilt bejegyzésre

38.266.000,- Ft

4. Apá|yázat célja' tartalma

A fent megjelölt ingatlan a Budapest Főváros VIII' kerület Józsefuáľosi onkoľmányzat
kizárólagos tulajdonát képezi. Azingat|anhasznosítĺására a Budapest Józsefuárosi onkormźnyzat
vagyonáról és a vagyon fe|etti tulajdonosi jogok gyakorlásáľó| szóló 6612012. (XII. 06.)
tinkormányzati rendelet, a Képviselő.testiilet 428120|2. (XII. 06.) száműhatározatával elfogadott
versenyeztetési szabéůyzata, az 1959. évi IV. törvényo és a nemzeti vagyonról sző|ő 20|1. évi
CXCV. töľvény rendelkezései a|apjőn kerĺil sor.

A kiíró apźiyźnat nyeľtesével ingyenes, közfeladat e||áúására szo|gáió hasznosítási szerződést köt
2016. decembeľ 31. napjáig, és ezen szerződés a|apjźn binosítja a páiyázati felhívás a|apjźtn
áita|akivźiasztottak- részére az ingyenes telekľész (konténeľ) haszná|atot.

A pá|yázat nyertese a közösségi keľt miĺvelői részére ingyenes hasznáiatot biĺosít adott év
februáľtól _ az e|ső évben a civil szervezet, társashán, lakásszövetkezet, magźlnszemély általi
birtokba vételt követően - októbeľig teľjedő időszakra a telken töľténő közösségi kert művelése
cé|jőbő|, amely a pźiyázat nyeľtese ő|tali hasznosítás időtartamának végéig tetszőleges
alkalomma| meghosszabbítható.

Az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb infoľmációt ktitelezettségválla|ások

A pźńyázat a|ka|mazěsźtban közösségi keľt kialakíĺásánaVfenntaľtásának minősül a
telekingat|anon konténerek, termőftjld, öntözőtartáiy biztosítása' továbbá az ingyenes konténer
használók részére zźLÍtteÍ.|J|etre töľténő bejutás rendjének biztosítiása, az ingyenes használók és a
kulcsok nyi|vántartźlsa, ahasználat legalább hetente egyszeri alkalommal töľténő ellenőrzése.



A páiyázat nyeľtese vállalja, hogy a közösségi kert művelőivel a telekľész (konténer)
hasznáůatźről és a kiadott kulcsokľól nyilvántartőstvezet _ vonatkozó adatkezelési szabályoknak
megfe|elően -' amely nem minősiil szerződésnek.

Alapesetben a vetőmagot és a művelési eszközöket a közösségi kert miívelői (egyénileg), mint
ingyenes használók biztosítják, azonbaĺ a pá|yźző igény szeľint saját döntésével ezek biztosítását
vá|lalhatja.

A pályáző ingóságként olyan tárolóeszktjzt binosítłlat a telekingatlanon, me|y e|zátható módon
lehetővé teszi a szerszámok és egyéb eszközök táro|ásáú.

5. A pá.Jyázat benyújtásának előfeltételei

A pźiyánaton való ľészvétel előfeltétele, hogy a pá|yénatot benyujtó megismerje a pźiyázat
tárgyźt, cél.jźt, feltételeit - a jelen páiyź.zati fęlhívást _ és azt magőra nézve kötelezőnek tekintse.

Páůyáző lehet Budapest, VIII. kerületi:

- civil szervezet,

- tár sasház vagy l aká s s zöv etkezet,

- a pá|yázat megnyeľése esetén egyetemleges felelősséget vállaló, legalább 15 fő magźlnszemély
együttesen,

- a fęlsoroltak üársulásai.

Civil szeľvezetpá|yźnó esetén anemzeti vagyonról szó|ő2011. évi CXCVI. tcirvény 11. $ (10)
bekezdése a|apján átláthatónak kell lennie, amelyről a jelen páiyázati felhívás mellékleteként
átadott nyilatkozat kitöltésével kell a civil szetlĺezetpá|yőzőnak eleget tennie.

6. A pälyánaton tłiľténő ľészvéte| feltételei

A pźiyázaton az v ehet ľészt, aki :

a)apá|yázatokbenyujtásánakhatźľidejéigapéiyázatőtbenýjtja;

b) nyilatkozik arľól, hogy vźi|a|ja a je|en pő|yazati felhívásban, illetve mellékleteiben leíľt
szeľződéskötési és egyéb feltételeket, és a páiyźzat cé|jának megvalósítását és erľől szóló
nyi|atkozatát a pá|y énathoz c satolj a ;

c) nyilatkozik arról, hogy az önkoľmányzatta| szemben taĺÍozősa (he|yi adó, bérleti díj, stb),
továbbá szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs, és eľľő| szóló
nyi|atkozatáú az aján|atáthoz csato lj a;

d) tudomásul veszi, hogy a hasznosítással összefüggésben az önkoľmányzatta| szemben sem
jogalap nélküli gazdagodás' sem egyéb jogcímen megtérítésre semmilyen formában nem
tarthat igéný, és eľre vonatkozó nyi|atkozatÍt csatolja;

e) tudomásul veszi, hogy a rendkívtili javíüások és helyreállítások a tulajdonost terhelik, és
erľe vonatk ozó nyi|atkozatát c sato lj a;

Đ tudomásul veszi, hogy frgyelemmel az ingyenes hasznosításľa az önkormányzat báľmely
év december 3|. napjára legkésőbb november l-jéig közölt írásbeli felmondással indoklás
nélkül a szeruődést felmondhatja, és erľe vonatkozó nyi|atkozatźú csatolja;

g) a civil szervezetnek nyilatkoznia kell aľra vonatkozőan, hogy nem áll csőd-, felszámolási
vagy végelszámo|ási eljárás a|attvagy egyszeriĺsített tĺjľlési eljárás alatt;

h) civil szervezetnękanyi|vántartétsba vételről szóló dokumentumot csatolnia kell;



Đ civil szeľvezetnek a páiyánatálhoz csatolnia kell arľól szóló nyi|atkozatáú, hogy a nemzeti
vagyonľól sző|ő20|l. évi CxCu. törvény 3.$ (1) bekezdés 1. pontja szeľint źt|źthatő
szęrvezętnek minősül, és a 3. $ (1) bekezdés l) bekezdés c) pont cb) alpontjában
foglaltaknak megfelelnek;

j) magtnszemé|y péůyźr;őknak (legalább 15 fő) csatolniuk kell az arrő| szóló nyilatkozatot,
hogy a pá|yánaL megnyeľése esetén egyeĹemleges felelősséget vállalnak a pźilyázati
folhívásban foglaltak teljesítéséért;

k) tfusasház / lakásszövetkezęt pźiyázőnak csatolnia kell a pěiyázatta való jelentkezéstő|
döntő közgyűlési határozat hiteles másolatát, valamint az a|apitő okiratĺának hiteles
másolatát.

A lebonyolítő az ajén|attevőt - az összes pźůyźző számźra źLzonos feltételekkel _ elektľonikus
levél (e-mail, fax) i,tjźLn hatáúidő tűzésével a hiány pótlásáľa hívja fel a pźiyázattal kapcsolatos
foľmai hiányosságok pótlására' amennyiben a szükséges nyi|atkozatokat, igazolásokat nem
megfelelően, ill. nem teljes köľűen csatolta. Amennyiben a pá|yézó a felhívás kézhezvéte|ét
ktjvetően az abban megjelölt haĺĺridőľe a hiáný nem' vagy nem teljes köľűen pótolja, úgy
pá|yźnata a hiánypótlási hatáľidő elteltének napjźĺ követő naptól éľvénýelennek minősiil' és a
pźůyázat további részében nem vehet részt.

A lebonyolitő ahiźnypótlási felhívásban pontosan megielölt hiányokról, ahiánypőt|élsi határidőľől
egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tźĘékoztatní az összes pá|yázőt.

A hiánypótlás nem eľedményezbeti a pźiyálzat e|bírźiásľa keriilő taľtalmi elemeinek módosítását.

6 ĺ A, 
^ 

pá.Jy áuat foľmai, taľtalmi kiivetelményei
A péiyázőnak2 pé|dányban (egy eľedeti és egy másolat) kell elkészítenie pźiyázatát, feltĹintetve

minden példányon az ,,Eteđeti pályázat,, és ,,Másolati páiyázat', megjelölést. A példányok közötti

eltérés esetén az eredeti példány érvényes.

A pő|yazat első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitölttĺtt ,,Je|entkezési lapot'', a második
oldalon a kitoltott ,,Pé/lyánati összesítőť', haľmadik oldaltól pedig a jelen pá|yánati felhívásban
megjelölt nyi|atkozatokat. Ezt követően kell elhelyezni a páiyálzati fe|bívás mellékletét képező
nyi|atkozatokat énelemszerűen kitolwe. Közö|ni kell a benýjtó nevét, |a|dle|yétlszékhelyét,
ahova apáiyá.z;ati eredmény közlését kérik.

Az pdlyózat és az összes melléklet mínden oldaldt - ĺjsszefrĺzve) az oldalak szźlmának
dokumentálásával _ folyamatos szdmozdssal kell ellátni.

Az iratokat |ezárt, séľtetlęn borítékban, magyar nyelven személyesen (nem postai úton) kell
benýjtani. A beadott pźůyźnatok'ĺól átvételi elismervény készül. A borítékon csak az alźhbi
szö'veg szerepelhet:

,,Budapest VIII.' a Magdo|n a u. 24. szám alatti üres telek hasznosítása''

Lebonyolítő lezárat|an vagy sériilt borítékot nem vesz át. Kiíró minden, a pźiyázat leadásának

hatőridej ét köv ető en benýj tott p źiy ázatot érvénýe l ennek nyi lván ít.

Amennyiben a pźiyáző a pźůyázati e|járás bármelyik szakaszában meghatalmazott tltjźn jár e|, a
teljes bizonyító erejű magánokiľatba fogla|t meghatalmazás eredeti pé|dányát is mellékelni ke|| az
ajén|athoz. A Polgári Perrendtaľtás 196. $-a szerint a teljes bizonyitő erejíi magźtnokiľatnak az
a|źhbi fe ltéte l ek valame lyi kének ke l l me gfe l e lni e :

a) akiźi|ítő az okiratot sajźtkezíi|eg írta és a|áírta;



b) két tanú az okiÍaton a|őírésźua| igazo|ja, hogy a kiállító a nem źitala írt okiratot előtttik írta

a|á, vagy a|áírźstt előttük sajátkezĹĺ a|őírásának ismerte e|; az okiraton a tanúk lakóhelyét
(címét) is fel kell tüntetni;

c) a kiállító a|áításavagy kézjegye az okiľatonközjegyzőileg hitelesítve van;

d) a gazdálkodő szervęzet źita|ijz|eti körében kiállított okiratot szabá|yszeríien a|áírták:'

e) Ĺigyvéd fiogtanácsos) az éita|a készített okiľat szabáiyszeríĺ e|lenjegyzésévęl bizonyítja, hogy
a kiállító a nem źita|a irt okiratot e|őtte írta a|á, vagy a|áirását előtte saját kezu a|őirttsának

ismeľte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus a|áírź.sá.ľal' a|áírt elektronikus okirat
tarta\ma az íjgyv é d éita| készített e le ktľon i ku s okiratéval me ge gyez i k ;

Đ az elektronikus okiľaton kiállítója minősített elektronikus aláíľást helyezett el.

Civil szeľvezetek esętén a pá|yźnatí eljárás során a civil szervezet nevében nyilatkozatot a

nyi|vántaľtásba vételről szóló dokumentumban megjelölt képviseleti joggal rendelkező személy,
vagy e személy meghatalm azoÍtja tehet.

7. Ajánlati kiitöttség

A pá|yánó legalább az e|biráůási hatríridőt követő 90. napig terjedő ajáln|ati kötöttséget köteles
vállalni, amely a páiyázat benyrijtásáľa nyitva álló haüáridó |ejártának napjával kezdődik.
Amennyiben a Kiíľó a pźiyőzatok bírá|atźlt elhalasztotta, az aján|attételi kötöttség a ha|asztźs
napj ainak számźx a| meghosszabbodik.

Az ajźn|ati kötöttség tartalmának meghatározźsfua a Polgári Törvénykönyv ľendelkezései
irányadóak, különös tekintettel a2||. $-ľa és ahozzáfuzöÍt kommentárra.

A pá|yázat olyan megállapodást, kezdeményezo nyi|atkozatot jelent' amely legalább a törvény
a|apján lényegesnek tekintett szeľződéses elemeket tarta|mazza, s egyértelműen kitűnik belőle,
hogy az abban foglaltak tigyletkötési akaratot tükľöznek, tehźt a nyilatkozó _ elfogadás esetén -
azt magára nézve kötęlezőnek ismeľi el.

Az ajőn|ati köttittség azza| jźn, hogy ha a másik fél az adott időhatráron belĺil az ajtn|atot elfogadja,
a szerződés a töľvény rendelkezése folytán létrejön.

A pěiyźnat megtételéve| tshźLt Ítiggő he|yzet alaku| ki, amely az aján|ati kötöttség leteltével éľ
véget.

8. A' páůyázatok bontása

A pá,|yázatokat tarta|maző záĺt borítékok felbontását a Lebonyolitő végzi a péiyá-zati felhívásban
megjelölt időpontban. A pá|yánaÍok felbontasán' a Lebonyolító képviselőjén kívül a páiyánatot

benýjtók, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően
( szem é ly i igazo|v źlny, me ghatal m azás) igazoln i ke l l.

Pá|yázők a bontás időpontjáľól kiilön értesítést nem kapnak. A páiyźlzatok bontásán jelen lévők
j e l en l étük i gazo|źsźr aj e len l éti ív et imak a|á.

A pá|yévatok bontásakor a Lebonyolító ismertęti a pá|yázők nevét, székhelyét, az ,,Aján|ati
összesítőn'' feltĹintetett vállalásokat.

Apŕiyźnő fenti adatok ismeľtetését nem tilthatja meg.

A Lebonyo|itő a páiyázatok felbonĺĺsáľő|, a pźt|yźlzatok ismeľtetett tartalmáľól jegyzőkönyvet

készít, amelyet a pá|yźnők,nak eľTe vonatkozó igény esetén áItad, illetve megktild. A
jegyzőkönyvet a Lebonyolító képviselője és a jegyzőkicnyvvezető irja a|á, a bontáson megje|ent
pźiyőzők.



9. A' páĺJyázat éľvénytelenségeinek esetei

Kiíľó a páńyénatok bírálatakoľ megállapítja, hogy mely pályázatok érvénytelenek. A Kiíró
érvénýelennek nyilván ítja a pá|yźnatot, ha

a.) azt a kiíľásban meghatározott' illetve szabéiyszeruen meghosszabbított határidő után
nyújtották be,

b.) azt olyan pětilyáző nyújtotta be, aki aZ Önkormányzattal szembeni, korábbi fizetési
kötelezettségét lhe|yi adó, béľleti díj, stb./ nem teljesítette,

d.) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem' vagy neÍn az előírásnak megfelelően csatolta,
ideéľtve, ha az ajén|attevő nem csatolta arről' szóló nyilatkozatáú, hogy nincs köztartozźsa
ladő-, vźlm-, táľsadalombiztosítási járulék és egyéb, az áll'amhátńartźs más alľendszereivel
szemben fenná|ló fizetési kötelezettségel, és az erĺő| szóló hiánypótlásnak a megjelölt
határidőig nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget,

e.) a páiyazat nem felel meg a kiíľásban meghatźrozott feltételeknek vagy a péiyáző nem tett a
kiíľásban foglaltaknak megfelelő ajén|atot,

f.) apźůyázó valótlan adatot kĺizölt,

g.) apźiyazó a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem' vagy nem teljes köľűen tett eleget.

Az e|jźłrźs további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénýelen páiyánati ajźn|atottett.

10. A pályázatok e|bíľálása, az e|bíráIiás szempontjai

A Bíľáló Bizottság apá|yźnati felhívásban meghatározott éľtékelési szempontok alapján bíľálja el
és ľangsoro|ja az érvényes pźiyźz;atokat, szükség szeľint szakértők bevonásával.

A páůyázatok elbírálásának szempontj ai és súlyozásuk:

A benýjtottpěiyőzatra 9 pont adható.

a.) előnyt é|vez az a pźůyźző, aki a kerületi polgáľok szátmára mennyiségileg és minőségileg
több/jobb felszeľelést, működési feltételt biztosít a közösségi keľt megvalósítása céljából (1-5
pont)

b.) előnyt é|vez az a pźiyáző, aki hasonló közösségi kert programban máľ sikeľrel részt vett és
ezt dokumentumokkal igazolja (1 pont)

c.) előnyt é|vez az a pźiyáző, aki egyéb társadalmilag hasznos tevékenységével összekapcsolja a
k<izösségi keľt működtetését (l pont)

d.) előnyt é|vez az a pźiyáző, aki kertészeti tevékenységgel kapcsolatos folyamatos segítséget
ny(4taz ingyenes használók részére (2 pont)

Amennyiben a benyújtott pá|yźnatok összpontszátma azonos, előnyben részesül az a páiyázó, aki
aza) pont esetén magasabb pontszámot kap.

A Lebonyolító szükség esetén a pźůyázőtő| a pźiyźnat lényegét nem érintő technikai-formai
kérdésekben, íľásban felvilágosítást kéľhet annak előrebocsátásával, hogy a pźiyźnő ezze|
kapcsolatos írásbeli váiasza semmilyen formában nem eľedményezheti a páiyázatában
megfogalmazott fe|tételek olyan megvéitozźtsát, amely a páiyázat során a beéľkezett pá|yazatok
sorľendjét módosítaná. A Lebonyolító a felvilágosítás kéľéséről és annak tarta|máről^

ha|adé|<ta|anul íľásban éľtesíti a többi pźiyézőt.

A Bíráló Bizottság a Képviselő-testtilet részére a pźiyázat nyerteseként, ingyenes, kiczfeladat
e||źltáséra szolgáló hasznosítási szerződést megkĺitésére javasolj a azt. a pá,|yőzőt, aki a pályáz;ati



felhívásban rőgzített feltételek teljesítése mellett az értéke|ési rendszer alapján összességében a
le ge lőnyösebb péiy ánatot nýj totta be.

A Lebonyo|ító a pá|yázatok értékeléséľől jegyzőkönyvet (a továbbiakban: értékelési
j egyzőkönyv) készít, amely taftalrmazza:

a) a pá|y ázati elj árás röv i d i smeľtęté sét, a beérkezętt páiy źnatok szźtmát,

b) a beéľkezett páiyźzatok ľövid éľtékelését,

c) a döntés indokát,

d) a pźiyáľ;ati eljárás eredményének összefoglaló értéke|ését, az első két helyre
javasolt péiyáző megjelĺilését (ha eľľe mód van),

e) egyéb, a Lebonyolítő źita| fontosnak taľtott köľülményeket, tényeket.

|. 1. osszeférhetetlenség

Apźiyázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megéi|apítani, ha apźiyázatok elbíľálásában
olyan teľmészetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt., aki maga is pál'yéző,

vagy

- annak közeli hozzáftartozója (Ptk. 685. $ b) pont)'

- annak munkaviszony a|apján a|ka|mazottja,

- annak más szerződéses jogviszony keľetében foglalkoztatőja, vagy foglalkońatottja,

- ha bármely oknál fogva nem várható el tőle aziigy elfogulatlan megítélése.

12. A' pá|y źlzati e|já,ľ ás éwénytelen ségén ek és eľedménytelensé$ének eseteĺ

Érvénytelen a pźl|yázati e|jőrás, ha a páiyázat elbínálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat
megsértették, vagy akkoľ is, ha valamelyik pá|yźnő az e|jźrős tisńaságźú vagy a többi pźiyáző
éľdekeit súlyosan sértő cselekméný követ el.

Kiíľó fenntar1ja magának a jogot arľa, hogy a pźiyázatot eľedménýelennek nyilvánítsa _ anélkiil,
hogy a pá|yźző|&al szemben bármely felelősséget vállalna _ amennyiben:

a) nem éľkezik pźiyázat;

b) kizőrő|ag éľvénýelen páiyázatok éľkeznek;

c) egyik pő|yázć: sem tett apźiyźnati felhívásban foglaltaknak megfelelő aján|atot;

d) a Kiíľó az e|jőrés érvénytelenítéséről döntött.

Érvénytelen eljárás esetén a Kiíľó dönt a további vagyonügyleti eljáľást illetően.

13. Eľedményhirdetés, szeľződésktités

A Lebonyo|itő a páůyázatok e|bírél|źsára vonatkozó döntéséľől írásban, a döntéstől számított 30

napon beliil valamennyi pályázőt értesíti.

Az önkormányzat a pźiyazat nyeľtesével a döntést követő 15 napon belül szerződést köt. A
nyeľtes péńyénő visszalépése esetén a pá|yázati eljárás soľon következő he|yezettjéve| szerződést

lehet kötni, amennyiben annak páiyázata megfele|ő a Kiíró szélmźra.



1 4. Egyéb ľendelkezések

A pá'|yáző a páiyá.zatok felbonüásig köteles titokban taľtani pźúyázata tarta|mát, és a Kiíľó á|ta| a
részletes dokumentációban vagy báľmely módon rendelkezéséľe bocsátott minden téný,
információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, aľról tájékoztatźst harmadik személynek nem
adhat. Ha a péiyáző vagy az érdekkörében álló más személy a páiyázat titkosságát megsértette, a
Kiíľó a pá|yézatot érvénytelennek nyilvánítj a.

A Lebonyolító a páiyźnatok tartalmáú a páiyázat lezfuź.sáůg titkosan kezeli, taľtalmukról
felvilágosítást sem kívülállóknak, sem apéúyźuzaton ľésztvevőknek nem adhat.

A Kiíró a páúyázatokat kizátő|ag elbírálásra haszná"|hatja fel, más célú felhasználás esętén az
pźiyéuőva| külön meg kell aľról állapodnia.

A Kiíró a péiyá.zati eljáľás során készített jegyzőkönyveket' dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizni, továbbá ilyen jellegtĺ ellenőrzés esetén az e||enőrzést végző szerv' személyek
rendelkezésére bocsátani.

A páiyánattal, illetve az annak a|apjátn megkötésre kerÍilő szerződéssel kapcsolatos esetleges vitás
kérdésekben e|sősoľban a veľsenyeztetési szabéiyzat, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok
ľendelkezés ei az hánv adők.

Budapest,2013.

Józsefu árosi onkoľmányzat
képviseletében

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ



Męllékletek:

l. szálmű melléklet: Jelentkezési lap
2. szálmű melléklet: Ajánlati összesítő
3. számű melléklet: Nyilatkozat Végelszámolásról, csődeljáľásľól, felszámolásról
4. szźlműmelléklet: Nyilatkozat a páiyánati feltételek elfogadásáró|, szerződéskötésről'

ingatlanszerzési képess égrő|, ajźnl.ati kötöttségről
5. szźtműmelléklet: Nyilatkozat adó ćs adók módjára bchajtható könĺtozísľól; Kiíróval

szemben fennálló taľtozásľól
6. szőlm,ű melléklet: Nyilatkozat péľzíigyi alkalmasságról
7. számű melléklet: Nyilatkozat a kézbęsítés helyéről és a bankszőlm|aszźtmtő|
8. számű melléklet: Nvilatkozat át|źthatő szęrvezetrő|



l. számú mellék|et

Budapest VIII. ... szám a|atti, he|ytajzi számű ingatlan

hasznosítása

Jelentkezési lapl

aláúrás

l Az adatok kitöltése magánszemé|y,társasház}|akásszövetkezet és civil szervezetpźiyáző esetén

éľtelemszeľĺĺen, a kéľt adatok megléte esetén kötelező
2 Meghatalmazott esetén

Pěilvánő nęve:

Székhelye / lakhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Statisztikai számiel:

Nvi lvántaľt ási szźtma:

Adószáma:

Száml'av ezető bankj ának neve :

Bankszám|a-szétma:

Képviselőj ének neve, beosztĺísa:

Meehatalmazottneve':

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

l0



Budapest VI[.
hasznosítása.

2, száműme|lé|et

szám a|atti, .....'......he|yrajzi számú ingatlan

AJÁNLATI osszpsÍľŐ

Alulírott a Budapest VIII. .. szám a|atti ..l.../... he|yrajzi számű ingatlan
hasznosítás árakiilt páiyázatra pźiyánatomat az alábbiakban foglalom össze:

Egyéb vállalások:

a|áirź.s

t1



3. számú melléklet

Budapest VIII. .. szám alatti, hellyrajzi szátmű ingatlan
hasznosítiĺsa

NYILATKOZAT

Végelszámolásľól, csőde|járásról, fe|számolásľól, egyszeľíĺsített tiirlési eljáľásľól

Alulírott
(civil szeľvezet neve) képviseletében kijelentem, hogy a civil szervezet

. végelszámolás alatt

o ellen csődeljárás folyamatban

. ellen felszámolási eljárás folyamatban tvaďnincs.

. egyszeríĺsített törlési eljáľás *vaďnincs.

Alulírott

*á||/nem á||

*vaďnincs

képviseletében kijelentem, hogy a civil szervezet

. elszámolási e|járás a|att

Kelt, .

A *-gal megjelölt részné| a megfelelő szöveg a|éhtzandő.

*á||/nem ái|.

cégszeríj a|źúrás

If



4. számű melléklet

Budapest VIII..... .......szám a|atti,. ...........he|yrajzi számil
ingatlan hasznosítása

NYILATKOZAT

a pá.Jy ázati feltételek elfogadásá ról'

aj án |ati kiitiittségľő|

Alulírott.
.... kijelentem, hogy a pźiyázat tátgyát részletesen megismeľtem, a pá|yézat feltételeit, a

pźůyźzati felhívást magamra nézve kötelezően elfogadom.

Kijelentem, hogy apá|yánati felhívásban foglalt 90 napos ajátn|ati kötöttséget vállalom.

Kelt....

a|áírě"s

l3



5. szátmÚ melléklet

NYILATKOZAT

KiÍľóval szemben fennálló tartozásrőil

Alulírott .. (név) mint a

képviseletére jogosult kijelentem, hogy az páiyá"zőnak,

- Kiíľóval szemben tartozása (helyi adó, béľleti díj stb) * van/ nincs;

- Kiíróval szemben szeľződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége t van| nincs.

melyeket az a|áhbi okiratokkal igazolok:

1.

Kelt, ..

a|áírás

A *-gal jelölt résznél a megfelelő szöveg a|áhtzandő.

f.

t4



6. számú melléklet

NYILATKOZAT

Pénzügyi a|kalmasságľól

Alulíľott ....... (név) mint a

képviseletére jogosult, kijelentem, hogy a páiyźľattárgyź"ŕ'képezo közösségi keľt
kialakítására, műköđtetésére képes vagyok, az ahhoz szĺikséges tárgyi, pénzíjgyi eszközök
rendelkezésemre állnak.

Kelt,

a|áíľźs

t5



7. számú melléklet

NYILATKOZAT
a kézbesítés he|yéről

Alulíľott ... (név) mint a

képviseletére jogosult kéľem, hogy a pá|yázatta| kapcsolatos mindennemű

nyilatkozatot, felhívást, éľtesítést, vagy más információt, valamint a pá|yázatta| kapcsolatos

esetleges jogvitában minden éľtesítést, idézést és bírósági hatźrozatot, stb. az alábbi címre kéľem

postázni:

Amennyiben az źita|am a fentiekben megjelölt címzętt a fenti címen az iratot nem veszi át, ennek

következményeit vźl|a|ja, Tudomásul veszem' hogy amennyiben a címzett a fenti címen az

értesítést nem veszi źtt, az értesités a postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek minősül.

Kelt,....

aláírás

t6



8. számú melléklet

Ny i I atkozat

Alulíľott kijelentem, hogy civil szervezęt a nemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 3.

$ (1) bek. 1. pontja szerinti

a.) át|áthatő szerv ezętnek mi nősül.

b.) nem minősĹil źtt|źthatő szervezetnek.

(a megfelelő szoveg aláh{lzandó)

Alulírott kijelentem, hogy a civil szeľvezet

a) vezeto tisztségviselői megismeľhetők,
b) a civil szervezet, valamint vezetó tisztségviselői nem źtt|źłthatő szervezętben nem

rendelkeznek 25%o-ot meghaladó ľészesedéssel,
c) székhelye az Európai Unió tagéi\amátban, az Európai Gazdasági Térségről sző|ő

megállapodásban ľészes á||amban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagá,||amźban vagy olyan államban van' amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás

elkerüléséről szóló egyezménye van

A jelen nyilatkozatomat a civil szervezet képviseletére jogosultként büntetojogi felelősségem

telj es tudatában teszem.

Kelt, .

cégszeru a|őírás

t7



Nyilvános, egyfoľdulós páIyázati felhívás

önkoľmányzati tu|aj donú üľes telek hasznosításá ra

A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkoľmáĺyzat a ......2013. (....) számri képviselő.
testületi határozata a|apjźn nyilvános pźúyázatot hirdet az önkormźlnyzat tulajdonában lévő,
közművesítetlen, konténeres mĹĺvelésre alkalmas telekingatlanon, fának és bokomak, cseľjének
nem minősülő zöldség- és gyĹimölcstermesztés céljából közösségi keľt kialakíĺása tfugyźhan
kerületi civil szervezetek, társasházak, lakásszövetkezetek, magánszemé|yek, vagy ezektársulásai
részéte.

|. A pály ázati felhívás kőzzététe|e

A Kiíró a páiyázati felhívást közzétette Budapest Józsefuárosi Önkormányzat Po|gármesteri
Hivatal Családtámogatási lrodáján, a Kisfalu Kft. ügyfélfogadásra szo|gá|ó helyiségében, a
Józsefu áro s honlapj án (uĺnry.ipzseraro s.ľĐ, a Ki sfalu Kft . honlapj án (uüu. k!sfa!uůĐ.

A kiíró jogosult a péůyázati felhívását a péiyźnat benýjtására nyitva ő||ő hatőridő |ejźrta e|őtt
visszavonni, de erről apéiyénati felhívás közlésével megegyező módon apźiyźłzat benyujtására
nyitva á||ő határidő |ejárta előtt koteles hirdetményt megjelentetni.

2. A'pá|yánati kĺíľás adatai

A'páiJyánat kĺíľója: Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormányzat

(1082 Budapest, Baross u.63-67.)

Józsefuárosi onkormányzat Polgármesteri
Hivatala Yagyongazdálkodási és
Üzemeltetési Ugyosztály

(1082 Budapest, Baross u.63-67.)

Nyilvános páiyázat

Hasznosítás

Polgáľmesteľi Hivatal Y agyongazdá|kodási
és Üzemeltetési Ügyosztály (l082
Budapest, Baľoss u.63-67.III. emelet 315.)

20l3. július l2. (péntek) |2.00 őra

Polgármesteri Hivatal Y agyongazdálkodási
és Üzeme|tetési Ügyosztály (Tel.: 459-
2177,459-2278)

A pályazati dokumentáció éľtékesítésének
ideje alatt, előzetes egyeztetés szerint (Tel.:
459-2278)

2013. július 15. (hétft') l4.00 óra

A pálJy ázati elj árás lebonyolítój a :

A pály ázatta| éľintett ingatlanok megtekintése :

A páiyázatjellege:

Apáiyázat célja:

Az aján|atok leadásának helye:

A pá|y ázatok leadásának hatáľĺdeje:

A pá|y ánattal kapcsolatban további in foľmáció

kéľhető:

A pá|y ázatok bontásának időpontja



A páůy áuatok bontásának helye:

A páůy ázat elbíľálásának váľható határideje'

eľedményhiľdetés:

A'pályánat nyelve:

Äz aján|attevők értesítésének módj a:

3. Apáůyázatta| éľintett ingatlan adatai:

Azingat|an címe:

He|yrajzi száma:

Megnevezése:

Telek alapterülete:

Terhei:

Az ingat|an nyi|v őntartźlsi értéke :

Polgármesteľi Hivatal Y agyongazdálkodási
és Üzemeltętési Ügyosĺály (1082
Budapest, Baross u. 63-67 .III. emelet 3 15.)

A pá|yázők a pźiyźtzatok bontrĺsán jelen
lehetnek.

A pá|yázat lęzátásźt és értékelését követő
képviselő-testületi ülés

Magyar

Polgármesteri Hivatal Y agyongazdálkodási
és Üzemeltetési Ügyosztá|ya źita| írásban.

Budapest VIil., Magdolna u. 28.

35341

kivett beépítetlen teľület

626 mz

az ingatlan per-, igény- és teheľmentes, 4 m2

teľületre vezetékjog került bejegyzésre

7.200.000.-Ft

4. Apá|yánat cé|ja' taľtalma

A fent megjelölt ingatlan a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat
kizáľólagos tulajdonát képezi. Az ingat|an hasznosításáľa a Budapest Józsefoárosi onkormźnyzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľól szóló 66/20|2. (XII. 06.)
önkormányzati rendelet, a Képviselő-testület 428/2012. (XII. 06.) szátmĹlhatározatápa| elfogadott
veľsenyeztetési szabáůyzata, az |959. évi IV. törvény, és a nemzeti vagyonról sző|ő 20t1. évi
CxCu. töľvény rendelkezései a|apján kerĺil sor.

A kiíró apá|yěnatnyeľtesével ingyenes, közfeladat e||áúásőraszo|gáůő hasznosítási szeľződést köt
20|6. december 3I. napjáig, és ezen szetződés a|apján binositja a páiyázati felhívás a|apjźn
źůta|akiváůasztottak- részére az ingyenes telekrész (konténeľ) haszná|atot.

A páiyazat nyeľtese a közösségi kert művelői részéte ingyenes hasznáůatot biztosít adott év
febľuártól _ az e|ső évben a civil szewezet, társasház, lakásszövetkezet, magánszemély áita|i
biľtokba vételt követően _ októberig teľjedő időszakra a telken történő közösségi kert művelése
céljáből., amely a pźiyézat nyeľtese áLllta|i hasznosítás időtartamának végéig tetszőleges
alkalommal meghosszabbítható.

Az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb infoľmációk, kiitelezettségvállalások

A pá|yźnat a|ka|mazásźtban közösségi keľt kialakíüásánaVfenntar,tÁsának minősül a
telekingatlanon konténerek' teľmőftild, tjntözótatźiy biztosítása, továbbá az ingyenes konténer
használók részére zźlrt teru|etľe töľténő bejutás rendjének biztosítása, az ingyenes használók és a
kulcsok nyi|vántartátsa,ahasznétlat legalább hetente egyszeri alkalommal történő ellenőrzése.



A pá|yázat nyertese vá||a|ja, hogy a közösségi kert miĺvelőivel a telekrész (konténer)
hasznáiatátől és a kiadott kulcsokľó| nyi|vántartźlst vezet _ vonatkoző adatkeze|ési szabályoknak
megfelelően -, ame|y nem minősül szerződésnek.

Alapesetben a vetőmagot és a művelési eszközöket a közösségi keľt művelői (egyénileg), mint
ingyenes használók biĺosítják' azonban a pźiyáző igény szerint saját döntésével ezekbinosítźsát
váů|a|hatja.

A ptiyźző ingóságként olyan tárolóeszkön. binosíthat a telekingatlanon, me|y e|zárható módon
lehetővé teszi a szeľszámok és egyéb eszközök táľolását.

5. A pá|yánat benyújtásának előfeltéte|ei

A páiyénaton való részvétel előfeltétele, hogy a pźiyźr;atot benýjtó megismerje a páiyézat
tárgyát,cé|jáł, feltételeit_ajelen pźůyé.zati felhívást _ésaztmagźranézvę kötelezőnektekintsę'

Páiyáző lehet Budapest, VIII. keľĺileti:

- civil szeÍvezet,

- tfusasház vagy lakásszövetkezet,

- apźiyázat megnyeľése esetén egyetemleges felelősséget vállaló, legalább 15 fő magánszemély
egyfittesen,

- a felsoroltak tĺírsulásai.

Civil szervezetpá|yázó esetén anemzeti vagyonról sző|ő20|1. évi CXCVI. törvény l1. $ (10)
bekezdése a|apján át|áthatőnak kell lennie' amelyľől a jelen pálryźnati felhívás mellékleteként
átadott nyilatkozat kitclltésével kell a civil szervezetpá|yźzőnakeleget tennie.

6. Apá|yánaton töľténő részvéte| feltételei

A pźiyánaton az vehet részt, aki :

a) a pály ĺzatok benýjtásának hatáľid ejéig a pźily énatźtt benýjtj a;

b) nyilatkozik arľól, hogy vái|a|ja a jelen pályźľ:ati felhívásban, illetve mellékleteiben leílt
szerződéskötési és egyéb feltételeket, és a pźiyázat céljának megvalósítását és eľről szóló
nyi|atkozatát a páiy äzathoz csatolj a;

c) nyilatkozik arról, hogy azönkonnányzaĺ1a| szemben tartozása (helyi adó, béľleti dfi, stb),
tovéhbá szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs, és erről szóló
nyi|atkozatźú az aján|atához csatolj a;

d) tudomásul veszi, hogy a hasznosítással összefüggésben az önkoľmányzatta| szemben sem
joga|ap nélküli gazdagodźs' sem egyéb jogcímen megtérítésľe semmilyen foľmában nem
tarthat igényt, és eľľe vonatkozó nyi|atkozatźlt csatolja;

e) tudomásul veszi, hogy a rendkívüli javítlísok és helyreállítások a tulajdonost terhelik, és
eľre vonatkozó nyilatkozatát csatolja;

Đ tudomásul veszi, hogy figyelemmel az ingyenes hasznosításra az önkorményzat bármely
év december 31. napjára legkésőbb november 1-jéig ktizölt írásbeli felmondással indoklás
nélkül a szerződést felmondhatja, és eľľe vonatkozó nyi|atkozatźlt csatolja;

g) a civil szervezetnek nyilatkoznia kell aľra vonatkozőan, hogy nem áll csőd-, ťelszámolási
vagy végelszámo|ási e|járás a|attvagy egyszerűsített töľlési e|járź.s a|att;

h) civil szervezetnek a nyi|vántartásba vételről szóló dokumentumot csatolnia kell;



Đ civil szeľvezetnek a pźiyázatźthoz csatolnia kell aľľól szóló nyilatkozatát, hogy a nemzeti
vagyonról sző|őf0I1. évi CXCVI. törvény 3.$ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|źtthatő
szervezętnek minősül, és a 3. $ (1) bekezdés 1) bekezdés c) pont cb) alpontjában
foglaltaknak megfelelnek;

j) magánszemé|y pá|yézőknak (legalább 15 fő) csatolniuk kell azanő| szóló nyilatkozatot,
hogy a péůyázat megnyerése esetén egyetemleges felelősséget vállalnak a pźiyázati
fęlhívásban foglaltak teljesítéséért;

k) társasház / |akősszövetkezet péiyázőnak csatolnia kell a pá|yázatra való jelentkezésről
döntő közgyiĺlési hatźrozat hiteles másolatát, valamint az a|apítő okiraŁának hiteles
másolatát.

A lebonyolítő az aján|attevot - az cisszes pźiyéző szátmálta azonos feltételekkel - elektľonikus
levél (e-mail, fax) tftján hatfuidő tíjzésével a hiány pőt|ásźna hívja fel a páiyźnattal kapcsolatos
foľmai hiányosságok pótlására' amennyiben a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat nem
megfelelően, ill. nem teljes körűen csatolta. Amennyiben a pá|yázó a felhívás kézhezvéte|ét
követően az abban megjelölt hatrĺridőre a hiányt nem' vagy nem teljes körűen pótolja, úgy
páiyźnata a hiánypótlási hatáľidő elteltének napjźtt követő naptól éľvénýelennek minősül, és a
péůyazattovábbi részében nem vehet részt.

A lebonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, ahiőnypőt|élsi határidőről
egyidejűleg, közvetlenĹil, írásban köteles tźĄékoztatni az összes pá|yázőt.

A hiánypótlás nem eredményezheti apźúyálzate|birźiásra kerülő taľtalmi elemeinek módosítását.

6 ĺ A. A pá|y ánat foľm aĺ, ta rta lmi kiivetelményei
A,pá|yazőnak2 pé|dényban (egy eredeti és egy másolat) kell elkészítenie pźůyénatát, feltüntetve
minden példányon az ,,Eredeti pźiyázat,, és ,,Másolati péiyázat,, megjelölést. A példányok közötti
eltéľés esetén az eredeti pé|dány érvényes.

A pá|yázat első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltott ,,Jelentkezési lapot'', a második
oldalon a kitöltött ,,Pźńyéľ:ati összesítőt'', harmadik oldaltól pedig a jelen pá|yéľ;ati felhívásban
megielölt nyi|atkozatokat. Ezt követően kell elhelyezni a pźiyźlzati fe|híváls mellékletét képező
nyi|atkozatokat éľtelemszeľíĺen kitoltve. Közcilni kell a benýjtó nevét, |ak'he|yétlszékhelyét,
ahova apáiyźnati eredmény közlését kéľik.

Az plÍlyttzat és az összes melléklet minden oldalót _ összefrĺzve, az o|da|ak szálmának
dokumentá|źtsźna| _ foly amatos szdmozdssal kell ellótní.

Az iratokat |ezárt, sértetlen borítékban, magyat nyelven személyesen (nem postai úton) kell
benyujtani. A beadott pá,|yázatok,łől áfuételi elismervény készül. A borítékon csak az a|ábbi
szöveg szerepelhet:

,,Budapest VIII.' a Magdolna u.28. szám alatti iires telek hasznosítása''

Lebonyolítő |ezárat|an vagy sérüIt boľítékot nem vesz át. Kiíľó minden, a péiyázat leadásának
hatěridejét k<jvetően benyújtott pźiyázatot éľvénýelennek nyi|vánít.

Amennyiben a pá|yáző a pźiyźľ:ati eljárás báľmelyik szakaszźtban meghata|mazott iltján jár e|, a
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti pé|dányźlt is mellékelnike|| az
aján|athoz. A Polgáľi Perľendtaľtás 196. $-a szerint a teljes bizonyítő erejíj magálnokiratnak az
alábbi feltételek valamelyikének kel| megfelelnie:

a) a kiállító az okiratot sajátkezĹi|eg íľta és a|őírta;



b) két tanú az okiraton a|áítésź.ľa| igazo|ja, hogy a kiállító a nem éita|a ít okiratot előttiik írta
a|á, vagy a|áírását előtttik sajéltkezú aláírásának ismęrte e|; az okiraton a tanúk lakóhelyét
(címét) is fel kell tĺ.intetni;

c) akiéi|itő a|áír6sa vagy kézjegye az okiratonközjegyzőileg hitelesítve van;

d) a gazdóikodő szervezet á|ta| üz|ęti köľében kiállított okiratot szabźůyszetuen a|áírták;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az á|ta|a készített okirat szabźiyszeriĺ ellenjegyzésével bizonyítja, hogy
a kiállító a nem áůta|a írt okiľatot előtte íľta a|á, vagy a|áírásátt előtte sajźtt kezu a|áításának
ismeľte el, illetőleg a kiállító minősített elektľonikus aláínásáva| a|áírt elektronikus okirat
tarta|ma az ugyv é d éůta| készitett e lektro n i ku s ok i raté val me ge gyezi k ;

Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektľonikus aláírást helyezett el.

Civil szervezetęk esetén a pá|yázati eljárás során a civil szeľvezet nevében nyilatkozatot a
nyi|vántaftźlsba vételről szó|ó dokumentumban megjelölt képviseleti joggal rendelkező személy,
vagy e személy meghatalm azottja tehet.

7. Ajánlati kötöttség

A pźůyaző legalább az e|bítáiősi határidőt követő 90. napig terjedő aján|ati kötöttséget k<jteles
vállalni, amely a pá|yázat benýjtására nyitva ő||ő hatźridő |ejártának napjával kezdődik.
Amennyiben a Kiíró a páiyázatok bfuéiatźtt elhalasztotta, az aján|attételi kötöttség a halasztás
napj ainak számé.ľ a| megho sszabbodik.

Az aján|ati kotottség taľtalmának meghatźrozására a Polgári Töľvénykönyv rendelkezései
irátnyadőak' különös tekintettel aZI|. $-ra és ahozzáfüzött kommentárľa.

A pźiyénat olyan megállapodást, kezdeményezo nyi|atkozatot jelent, ame|y legalább a törvény
a|apján lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta]rmaz'za' s egyértelmíĺen kitűnik belőle,
hogy az abban foglaltak ügyletkötési akaľatot tükröznek' tehétt a nyilatkozó _ elfogadás esetén _
azt magéra nézve kötelezőnek ismeľi el.

Az ajźn|ati ki'töttség az'z'a| já.ľ, hogy ha a másik fé|' az adott időhaĺíron be|ij| az ajźln|atot elfogadja,
a szerzíódés a törvény ľendelkezése folýán létĘiin.

A péiyázat megtéte|ével tehát fiiggő he|yzet alakul ki, amely az ajźnlati kötöttség leteltével ér
véget.

8. A' páiy ázatok bontása

A páiyázatokat taľtalmaző zárt boľítékok felbontását a Lebonyolítő végzi a pá|yźzati felhívásban
megjelölt időpontban. A pő|yőzatok felbontásán, a Lebonyolító képviselőjén kívül a péiyázatot
benýjtók, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően
(szem é lyi igazo|v źny, me ghatalm azás) igazolni ke l l.

Pźiyázők a bontás időpontjáľól kiilön éľtesítést nem kapnak. A pá|yázatok bontásán jelen lévők
j e len létĹik igazolásär aj e lenl éti ív et ímak a|ő.

A páůyázatok bontásakoľ a Lebonyolító ismerteti a pźiyázők nevét, székhelyét, az ,,Ajźn|ati
összesítőn'' feltüntetett vállalásokat.

Apá|yáző fenti adatok ismeľtetését nem tilthatja meg.

A Lebonyo|ítő a pá'|yénatok felbonüĺsáľó|, a pá|yánatok ismertetett tarta|mélrő| jegyzőkönyvet
készít, amelyet a pźůyánőkĺak eÍTe vonatkozó igény esetén áúad, illetve megküld. A
jegyzőkönyvet a Lebonyolító képviselője és a jegyzokönywezető írja a|ő, a bontáson megjelent
páůyź.zők.



9. A' pát|yátzat éľvénytelenségeinek esetei

Kiíľó a pá|yázatok bírálatakor megállapítja' hogy mely pályázatok érvénytelenek. A Kiíró
éľvénýelennek nyilván ítja a pályázatot, ha

a.) atĺ a kiírásban megÍlatźrozott, illewe szabáiyszeruen meghosszabbított határidő utián

nyújtották be,

b.) azt olyan pő|yaző nýjtotta be, aki az onkormányzattal szembeni, korábbi fizetési
kötelęzettségét /he|yi adó, bérleti díj, stb./ nem teljesítette,

d.) a kiírásban szeľeplő adatokat, igazolásokat nem' vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta,
ideértve, ha az ajánlattevő nem csatolta aĺĺ.ő| szóló nyilatkozatźÍ, hogy nincs köztartozősa
/adő-, vám-, táľsadalombizosítási járulék és egyéb, az źllramhźlztarté.s más alľendszereivel
szemben fenná||ó fizetési kötelezettsége/, és az eľĺ.ó| szóló hiánypótlásnak a megjelölt
hatáľidőig nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget,

e) a pá|yálzat nem felel meg a kiíľásban meghatátozott feltétęleknek vagy a pźilyźnő nem tett a
ki írásban foglaltaknak megfele lő aján|atot,

f.) apá|yétző va|őt|an adatot közölt,

g.) apá|yáLző ahiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem' vagy nem teljes körűen tett eleget.

Az e|járás további szakaszátban nem vehet részt az, aki érvénýelen pálryźvati ajánlatot tett'

10. A pályázatok elbíľálása, az elbíráůáls szempontjai

A Bíráló Bizottság apáiyázati felhívásban meghatfuozott éľtékelési szempontok alapján bírá|ja e|

és ľangsoľo|ja az éwényes pźůyázatokat, szĹikség szeľint szakéľtők bevonásával.

A pźúy źnatok elb írálásának szempontj ai é s súlyozásuk :

A benyujtottpźiyőzatra 9 pont adható.

a.) előnyt é|vez az a pźůyánő, aki a kerületi polgárok szátmára mennyiségileg és minőségileg
több/jobb felszerelést, működési feltételt biztosít a közösségi keľt megvalósítása céljából (1-5

pont)

b.) előný élvez az a páůyáző, aki hasonló közösségi kert progľamban már sikeľrel részt vett és

ezt dokumentumokkal igazolja (1 pont)

c.) előný é|vez az a pá|yáző, aki egyéb társadalmilag hasznos tevékenységével összekapcsolja a

közösségi keľt működtetését (1 pont)

d.) előný é|vez az a péiyáző, aki keľtészeti tevékenységgel kapcsolatos folyamatos segítséget

ny(4taz ingyenes hasznźiőktészére (2 pont)

Amennyiben a benýjtottpźiyánatok összpontszźtma azonos' előnyben részesül az apéůyázó, aki
az a) pont esetén magasabb pontszámot kap.

A Lebonyolító szükség esetén a páůyázőtő| a pźiyźzat lényegét nem éľintő technikaĹformai
kéľdésekben' írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásźxal, hogy a páiyőnő ezze|

kapcsolatos Írasbeli vá|asza semmilyen formában nem eľedményezheti a páiyázatőlban

megfogalmazott fe|tételek olyan megváitozělsát, amely a pźiyźnat során a beérkezett pźiyáaatok
sorrendjét módosítaná. A Lebonyolító a felvilágosítás kéľéséről és annak tafia|mźről.
haladéktalanul írásban értesíti a többi pźiyázőt.

A Bíráló Bizottság a Képviselő-testület részére a pźiyézat nyeľteseként, ingyenes, közfe|adat
e||źúásźra szo|gáiő hasznosítási szerződést megkötésére javasolja azt a pźiyźtzőt, aki a pźůyéz;ati



felhívásban rogzített feltételek teljesítése mellett az értéke|ési rendszeľ a|apján összességében a
legel őnyösebb pźiy ázatot nýj totta be.

A Lebonyolító a péiyázatok éľtékelésérő| jegyzőkönyvet (a továbbiakban: értékęlési
j egyzőkönyv) készít, amely tarta|mazza:

a) apźiyázati eljáľás rö'vid ismertetését, a beérkezett pá|yázatokszámáń,

b) a beérkezett pźiyźv.atok riivid éĺtéke|ését,

c) a döntés indokát,

d) a pá|yázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az e|ső két helyre
javasolt pá|yáző megjelölését (ha erre mód van)'

e) egyéb, a Lebonyolítő áita| fontosnak tartott körĹilményeket, tényeket.

1 1. Összeféľhetet|enség

Apá|yázati eljáľás során összeferhetetlenséget kell megźů|apítani, ha a pźiyázatokelbírálásában
olyan természetes személy, szeÍvezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is pźńyáző,
vagy

- annak közeli hozzátartozója (Ptk. 685. $ b) pont),

- annak munkaviszony alapján a|ka|mazottja,

- annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatőja, vagy foglalkoztatottja,

- ha bármely oknál fogva nem váľható el tőle azügy elfogulatlan megítélése.

12. 
^ 

pá.Jy ázati elj áľás érvénytelenségének és ered ménytelenségén ek esetei

Érvénytelen a pźiyźľ:ati eljárás, ha a pát|yázat elbírálás akor az tjsszeférhetetlenségi szabályokat
megséľtették, vagy akkor is' ha valamelyik pályáző az eljárás tisztaséęált va1y a többi pályánő
érdekeit súlyosan séľtő cselekméný követ el'

Kiíró fenntartja magźnak a jogot arra, hogy a péiyź.zatot eredménýelennek nyilvánítsa _ anélkül,
hogy a péiyáľz;őYkal szemben bármely felelősséget vállalna _ amennyiben:

a) nem érkezik páůyázat;

b) kizérő|ag érvénýelen pá|yźzatok érkeznek;

c) egyik pźiyźző sem tett apźiyázati felhívásban foglaltaknak megfelelő aján|atot;

d) a Kiíró az eljfuá.s érvénytelenítéséről döntött.

Éľvénytelen eljárás esetén a Kiíľó dönt a további vagyonĹigyleti eljáľást illetően.

13. Eľedményhiľdetés, szerződéskötés

A Lebonyo|ító a páiyélzatok e|bírźl|źsára vonatkozó dtjntéséľől íľásban, a döntéstől számított 30
napon belĹil valamennyi pźiyélzőt értesíti.

Az önkormányzat a péilyězat nyeľtesével a döntést követő 15 napon belül szerződést köt. A
nyeľtes pá|yáző visszalépésę esetén a pályánati eljárás soron kö'vetkező helyezettjéve| szerződést
lehet kötni, amennyiben annak pźiyázata megfelelő a Kiíró számára.



14. Egyéb rende|kezések

A pá|yźnő a pá|yźzatok felbonĺásig köteles titokban tartani páiyázata tarta|mźú, és a Kiíró źitz| a
részletes dokumentációban vagy bármely módon ľendelkezéséľe bocsátott minden téný,
infoľmációt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arról tájékoztatást haľmadik személynek nem
adhat. Ha a pźůyźnó vagy az érdekköľében álló más szemé|y a páiyázat titkosságát megséľtette, a
Kiíró a páiyázatot éľvénytelennek nyilvánítja.

A Lebonyolítő a pźiyźtzatok tarta|mät a pźůyźuat |ezźrásźig titkosan kezeli, taľtalmukľól
felvilágosítást sem kívĹilállóknak, sem apá|yánaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíľó a páiyźzatokat kizőrő|ag elbírálásra hasznźihatja fel, más célú fe|hasznáiás esetén az
pźiyézőva| külön meg kell anól állapodnia.

A Kiíľó a páúyé"z;ati eljárás során készített jegyzókcinyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizni, továhbá ilyen jellegű ellenőľzés esetén az e||enőrzést végző szeľv' személyek
rendelkezésére bocsátani.

Apźiyázattal, illetve azannaka|apján megkĺitésre kerülő szerződéssel kapcsolatos esetleges vitás
kérdésekben elsősorban a versenyeztetési szabályzat, va|amint a vonatkoző egyéb jogszabályok
rendelkezés ei az ir ánv adők.

Budapest,2013.

Józsefuárosi onkormányzat
képviseletében
Dľ. Kocsis Máté

polgáľmester



Mellékletek:

1. szátmű melléklet: Jelentkezési lap
2. szátmű melléklet: Ajánlati összesítő
3. szźlm.(l melléklet: Nyilatkozat Végelszámolásról' csődeljárásról, felszámolásról
4. száműmelléklet: Nyi|atkozat a pźiyár;ati feltételek e|fogadásáról, szerződéskötésľől,

ingatlanszeľzési képess égrő|, ajźn|ati kötöttségrő|
5. száműmelléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható kłjztartozźtsról; Kiíróval

szemben fennál ló tartozásr ő|
6. szálmil melléklet: Nyilatkozat pénzíigyi alkalmasságról
7. szźtmű melléklet: Nyilatkozat akézbesítés helyéľől és a bankszátm|aszátmrő|
8. szálmű melléklet: Nvilatkozat ätlźtbatő szetvezetrő|



l. számú męlléklet

Budapest VIII. .. ... szám a|atti, ... . ' .... . helyľajzi számű ingatlan
hasznosítása

Je|entkezési lapt

Kelt,

a|őírás

1 Az adatok kitöltése magánszemé|y,iársasházJ|akásszövetkezet és civil szeÍvezetpźl|yáző esetén
éľtelemszerűen, a kéľt adatok megléte esetén kötelező
. Meg}lata|mazott esetén

Pźlyźnő neve:

Székhelve / lakhelve:

Postacíme:

Telefonszáma:

Faxszźlma..

E-mail címe:

Statisaikai számiel:

Nvilvántaľtási száma:

Adószáma:

Szám|av ezető bankj ának neve :

Bankszámla-száma:

Képviselőj ének neveo beosztása:

Meghatalmazottneve":

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

l0



Budapest VIII.
hasznosítĺísa.

f. száműme||é|ęt

szźlm a|atti, '... ........helyľajzi szátmű ingatlan

AJÁNLATr ossznsÍľo

Alulírott a Budapest VIII. ....... ..... szám a|atti, .........ĺ...l... he|yrujzi számű ingatlan
hasznosításárakiit péúyázatra pályőzatomat az a|álbblakban foglalom össze:

Egyéb vállalások:

Kelt,.

a|áirős

ll



3. számú melléklet

szám a|atti, helyrajzi számű ingatlanBudapest VIII.
hasznosítása

Alulírott
(civil szervezet neve) képviseletében kijelentem, hogy a civil szervezet

NYILATKOZAT

Végelszámolásľól, csődeljárásľól, felszámolásľóI, egyszeľűsített tiiľlési eljárásró|

. végelszámolás alatt

o ellen csődeljáľás folyamatban

. ellen felszámolási eljárás folyamatban *vaďnincs.

. egyszeriĺsített törlési eljárás *vaďnincs.

tźi|ĺnemźi|

*vaďnincs

Alulíľott
képviseletében kijelentem, hogy a civil szęrvęzet

. elszámolási eljárás alatt

A *-gal megjelölt részné| a megfele|ő szöveg a|álhtzandő.

*álllnem áll.

cégszefli a|áirtts

t2



4. számú melléklet

Budapest VIII.... .......szám alatti,. ...........helyrajzi szátmtl
ingatlan hasznosítĺísa

NYILATKOZAT

a pály ázati feltételek elfogadásáľól'

ajánlati kiitöttségrő|

Alulírott..
.... kijelentem, hogy a pźiyźzat tźrgyź.ŕ" részletesen megismeľtem, a páiyázat feltételeit, a

pá|yázati felhívást magamra nézve kötelezően elfogadom.

Kijelentem, hogy apéiyézati felhívásban foglalt 90 napos ajźn|ati kötöttséget vállalom.

a|áirás

t3



5. számú mel|éklet

NYILATKOZAT

Kiíróval szemben fenná|ló taľtozásľóI

Alulíľott (név) mint a .......

. képviseletére jogosult kijelentem, hogy azpźiyźnőnak,

- Kiíróval szemben tartozása (helyi adó, bérleti díj stb) * vanlnincs;

- Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezeffsége * van/ nincs.

melyeket az a|źhbi okiľatokkal igazolok:

l.

a|áírás

A *-gal jelöIt résznél a megfelelő szöveg a|áhűzandő.

2.

t4



6. számú mel|éklęt

NYILATKOZAT

Pénzügyi alkalmasságról

A|ulírott ..... (név) mint a

....... képviseletére jogosult, kijelentem, hogy a páiyázattě"ľgyáúképező közösségi kert
kialakítására, működtetésére képes vagyok, az ahhoz szükséges térgyí, pénzĹigyi eszközök
ľendelkezésemľe állnak.

Kelt, .

a|áírás

l5



7. számű melléklet

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéľől

Alulíľott (név) mint a .....

. képviseletéľe jogosult kéľem, hogy a pá|yźnatta| kapcsolatos mindennemű

nyi|atkozatot, felhívást, éľtesítést, vagy más informźrciőt, va|amint a páiyźtzatta| kapcsolatos

esetleges jogvitában mindęn éľtesítést, idézést és bírósági határozatot, sÍb. az alábbi címre kérem

postázni:

Címzett..

Cím:.

Amennyiben az á|ta|am a fentiekben megjelölt címzett a fenti címen az iratot nem veszi át' ennek

kĺjvetkezményeit vállalja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a címzeÍt a fenti címen az

éľtesítést nem veszi éú, az értesítés a postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek minősiil.

Kelt, .

a|áirás

t6



8. számú melléklet

Ny i I atkozat

Alulírott kijelentem, hogy civil szervezet a nemzeti vagyonľól szó|ő 20|1. évi CXCVI. törvény 3.

$ (1) bek. l. pontja szerinti

a,) źtl'áthatő szetv ezetnęk m inő sü l.

b.) nem minősÍil át|áthatő szervezetnek.

(a megfelelő szôveg alóhúzandó)

Alulírott kijelentem, hogy a civil szervezet

a) vezető tisztségviselői megismerhetők,
b) a civil szervezet, valamint vezető tisztségviselői nem źt|źthatő szeľvezetben nem

ręndelkeznek 25%o-ot meghaladó részesedéssel,
c) székhelye az Eurőpai Unió tagźú|amźtban, az Európai Gazdasági Téľségről szóló

megállapodásban ľészes államban, a Gazdasági Eryüttműködési és Fejleszési Szeľvezet
tagáilramáhan vagy olyan államban van, ame|lyel Magyaľországnak a kettős adőnatás
elkerüléséről szóló egy ezmény e v an

A jelen nyi|atkozatomat a civil szervezet képviseletéľe jogosultként btintetojogi felelősségem
teljes tudatlában teszem.

cégszeru a|áírás

I7



Nyilvános, egyfoľd u ló s pátlly ánati felhívás

finkoľmányzati tulaj donú ĺiľes te|ek hasznosításáľa

A Budapest Főváros VIII. kerületJózsefuárosi onkoľmányzata ......2O|3. (....) számłi képviselő-
testületi határozata a|apján nyilvános páiyźnatot hiľdet az önkormźnyzat tulajdonában lévő,
közmiĺvesítetlen' konténeľes művelésľe alka|mas telekingatlanon, fiínak és bokornak, cserjének
nem minősülő zcildség- és gyĹimölcstermesztés céljából kcizösségi keľt kia|akítása tárgyáhan
keľiileti civil szervezetek, társasházak, lakásszövetkezetek, magtnszemélyek, vagy ezektársulásai
részére.

|. A' páůy ánati felhívás közzététele

A Kiíľó a pźiyé.zati felhívást közzétette Budapest Józsefuárosi onkormányzat Po|gáľmesteri
Hivatal Családtámogatási lrodáján, a Kisfalu Kft. ügyfélfogadásľa szolgáló helyiségében, a
Józsefuáľos honlapján (wwwjozsefuaľos.hu), a Kisfalu Kft. honlapján (g1łĄĽ.kisfaluůĐ.

A kiíró jogosult a pál'yázati felhívását a páůyázat benýjüísára nyiwa álló határidő |ejárta e|íhtt
visszavonni, de eľľől apát|yázati felhívás közlésével megegyezí| módon apźt|yázat benyújtására
nyitva á||ő határidłS |ejárta előtt köteles hirdetméný megjelentetni.

2. Apáůyázati kiíľás adatai

Apá.Jyázat kiíľója: Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuárosi
onkoľmányzat

(1082 Budapest, Baross u.63-67.)

Józsefuárosi onkormányzat Po|gáľmesteri
Hivatala Yagyongazdálkodási és
Üzemeltetési Ügyosĺály

(1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

Nyilvános pá|yźnat

Hasznosítás

Polgármesteri Hivatal Y agyongazdálkodási
és Üzemeltetési Ügyosztály (l082
Budapest, Baľoss u. 63-67.III. emelet 3l5.)

2013. július 12. (péntek) |2.00 fua

Polgármesteri Hivatal Y agyongazdálkodási
és Üzemeltetési LJgyosnétlry (Tel.: 459-
2177,459-2278)

A pő|yazati dokumentáció értékesítésének
ideje alatt, előzetes egyeztetés szerint (Tel.:
4s9-2278)

201-3.jlilius 15. (hétfő) l4.00 óra

A páůy ázati elj áľás lebonyolítój a :

A páůyánatje|Iege:

Apá.Iyázat célja:

Az aján|atok leadásának helye:

A páůy ánatok leadásán ak hatáľidej e :

A pá|y ázattal kapcsolatban további infoľmáció

kéľhető:

A páĺJy ánattal éľin tett ingatlanok megtekintése:

A páily ázatok bontásának Ídőpontja



A pály ázatok bontásának helye:

A' pá.Iy ázat el bíľálásának várható h atáridej e,

eľedményhirdetés:

Apáůyázat nyelve:

Az ajánlattevők éľtesítésének módja:

3. Apáiyá.zattal éľintett ingatlan adatai:

Az ingatlan címe:

Helyrajzi száma:

Megnevezése:

Telek alapterĹilete:

Terhei:

Az ingat|an nyilv ántartálsi éľtéke :

Polgármesteri Hivatal Y agyongazdálkodási
és Üzemeltetési Ügyosztály (t082
Budapest, Baľoss u. 63-67 . III. emelet 3 1 5.)

A pá|yázők a páiyőzatok bontiásán jelen
lęhetnek.

A pźiyázat |ezárását és értékelését követő
képviselő-testületi ülés

Magyar

Polgármesteľi Hivatal Y agyongazdálkodási
és Üzemeltetési Ügyos ztá|ya által íľásban.

Budapest VIII.' Tolnaĺ Lajos u.23.
34934

kivett beépítetlen terület

606 m2

az ingat|an peľ-, igény- és teheľmentes,

28.664.000.-Ft

4. Apá|yázat céIja, tarta|ma

A fent megielölt ingatlan a Budapest Főváros VIIL kerĺilet Józsefuárosi onkoľmányzat
kizárólagos tulajdonát képezi. Az ingat|an hasznosítására a Budapest Józsefuáľosi onkoľmänyzat
vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6612012. (xII. 06.)
önkoľmányzati rendelet, a Képviselő-testiilet 428/2012. (XII. 06.) száműhatározatőval elfogadott
versenyeztetési szabźiyzata, az 1959. évi IV. törvény, és a nemzęti vagyonľól sző|ő 20Il. évi
CXCVL töľvény rendelkezései alapján kerül sor.

A kiíró a pá|yázat nyertesével ingyenes, közťeladat e||źttź,ľlfua szolrgáiő hasznosíüási szerződést köt
2016. december 3l. napjźńg, és ezen szerződés a|apjźn bizosítja a pá"|yázati felhívás atapján
általa kiválasztottak- részére az ingyenes telekľész (konténeľ) hasznźiatot.

A pá|yazat nyertese a köz<isségi keľt művelői részére ingyenes hasznźiatot biztosít adott év
februánól - az első évben a civil szervezet, tfusasház, lakásszövetkezet, magánszemély általi
biľtokba vételt követően - októberig teľjedő időszakra a telken töľténő közösségi keľt miĺve|ése
céljából' amely a péiyźnat nyeľtese źúta|i hasznosítás időtaľtamának végéig tetszőleges
alkalommal meghossz abbithatő.

Az ĺngatlanhoz kapcsolódó egyéb infoľmációk, kiite|ezettségválla|ások

A pályázat a|ka|mazősálban közösségi keľt kialakítĺásánaVfenntaftásának minősül a
te|ekingatlanon konténerek, teľmőftild, öntözotartáiy biztosítása' továbbá az ingyenes konténer
használók részére zánt teru|etľe töľténő bejutás rendjének biztosítĺĺsa, az ingyenes használók és a
kulcsok nyi|vőntartźlsa, ahasznét|atl'egalrźhb hetente egyszeri alkalommal történő ellenőľzése.

A pá|yázat nyeľtese vái|a|ja, hogy a közösségi keľt míĺvelőivel a telekrész (konténeľ)
hasznáiatźról és a kiadott kulcsokľól nyilvántartĺĺst vezet _ vonatkoző adatkeze|ési szabályoknak
megfelelően -, amely nem minősül szeľződésnek.



Alapesetben a vetőmagot és a művelési eszközöket a közösségi keľt miĺvelői (egyénileg), mint
ingyenes használók biztosítják' azonban a pá|yźző igény szerint saját döntésével ezek biztosítását
vállalhatja.

A pá|yátző ingóságként olyan tárolóeszkcĺzt biztosíthat a telekingatlanon, mely elzáľható módon
lehetővé teszi a szerszámok és egyéb eszközök táľolását.

5. A' pály ázat benyúj tásának előfeltételei

A pá|yázaton való részvéte| előfeltétele, hogy a páiyázatot benýjtó megismerje a pźiyźnat
tárgyźú,cél'ját, ťeltételeit_ajelen páiyźľzati felhívást _ésazĺmagátanézve kötelezőnektekintse.

Pállyáző lehet Budapest, VII[. keľĹileti:

- civil szervezet,

- tár sasház vagy l akás s zöv etkezet,

- a pá'|yázat megnyeľése esetén egyetemleges felelősséget vállaló' legalább |5 fő magálnszemély
együttesen,

- a felsoľoltak tĺírsulásai.

Civil szervezetpáiyázó esetén anemzeti vagyonról sző|ő20|l. évi CXCVI. törvény 11. $ (10)
bekezdése a|ap1án átláthatónak kell lennie, amelyről a jelen páiyázati felhívás mellékleteként
átadottnyi|atkozat kitöltésével kell a civil szervezetpáiyźnőnak eleget tennie.

6. A p áůy ázato n tii rtén (i r észv éte| feltételei

Apáiyźnaton az vehet részt, aki:

a)apźiyázatokbenýjtásánakhatáridejéigapźiyázatátbenyujtja;

b) nyilatkozik arról, hogy vállalja a jelen pźiyá.łzati felhívásban, illetve mellékleteiben leíľt
szerződéskötési és egyéb feltételeket, és a pźiyátzat cé|jának megvalósítását és erről szóló
nyi|atkozatát a pálry ázathoz csatolj a;

c) nyilatkozik aľró|, hogy az önkormźtnyzattal szembentartozása (he|yi adó, bérleti díj, stb),
továbbá szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs, és eľľől szóló
nyi|atkozatźt az ajźn|atěhoz c satolj a;

d) tudomásul veszi, hogy a hasznosítással összefüggésben az önkoľmányzatta| szemben sem
jogalap nélkiili gazdagodés' sem egyéb jogcímen megtéľítésre semmilyen formában nem
tarthat igéný, és eľre vonatkozó nyilatkozatźń csatolja;

e) tudomásul veszi, hogy a ľendkívüli javítĺások és helyľeállítások a tulajdonost terhelik, és
erre vonatkozó nyi latk ozatźÍ csatolja;

Đ tudomásul veszi, hogy figyelemmel az ingyenes hasznosítĺásra az önkormányzat báľmely
év december 3I. napjéta legkésőbb november l-jéig közölt írásbeli felmondással indoklás
nélkül a szerzodést felmondhatja, és erĺe vonatkozó nyi|atkozatát csatolja;

g) a civil szervezetnek nyilatkoznia kell arra vonatkozőan,hogy nem áll csőd-, felszámolási
vagy végelszámol.ási eljárás a|attvagy egyszeľűsített töľlési eljérás a|att;

h) civil szęrvezetnek a nyi|vántartźlsba vételľő| szóló dokumentumot csatolnia kell;

i) civil szervezetnek a pźůyźzatźhoz csato|nia kell arról szóló nyilatkozatźlt, hogy a nemzeti
vagyonľól sző|ő 20|1. évi CXCVI. törvény 3. $ (l) bekezdés 1. pontja szeľint át|áthatő
szewezętnek minősiil, és a 3. $ (1) bekezdés I) bekezdés c) pont cb) alpontjában
fo glaltaknak megfe lelnek;



j) magánszemé|y pő|yazőknak (legalább 15 fő) csatolniuk kell az aľĺő| szóló nyilatkozatot,
hogy a pźńyázat megnyerése esetén egyetemleges felelősséget vállalnak a pźiyázati
felhívásban fogla|tak teljesítéséért;

k) társashán / lakásszövetkezet páiyé.zőnak csatolnia kell a péůyázatra való jelentkezésrol
döntő közgyűlési határozat hiteles másolatát, valamint az a|apítő okiľatiának hiteles
másolatát.

A lebonyolitó az aján|attevőt _ az összes pźiyáző szőmára azonos fe|tételekkel - ęlektronikus
levél (e-mail, fax) tftjőn hataridő tűzésével a hiány pótlására hívja fel a pá|yázattal kapcsolatos
formai hiányosságok pótlására, amennyiben a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat nem
megfelelően, ill. nem teljes körűen csatolta. Amennyiben a pźiyáző a fe|hívźts kézhezvéte|ét
követően az abban megielölt haüáridőľe a hiéný nem' vagy nem teljes köľiĺen pótolja, úgy
pźiyázata a hiánypótlási határidő elteltének napját követő naptól érvénytelennek minőstil, és a
pá|yźnat további részében nem vehet részt.

A lebonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokľól, a hiánypótlási hatáľidőről
egyidejűleg, közvetlenül, írasban köteles tź$ékoztatni az összęs pźiyázőt.

A hiánypótlás nem eredményezheti apźiyázat elbíľálásra kerülő tartalmi elemeinek módosítrísát.

6 l A. 
^ 

páůy ázat foľmai, taľtalm ĺ követelm ényei
Apá|yázőnak2 pé|dányban (egy eredeti és egy másolat) kell elkészítenie pźiyőzatát, feltĹintewe

minden példányon az ,,Eredeti pźiyázať, és ,,Másolati pá|yázať, megjelölést. A példányok közötti
eltérés esetén az ercdeti pé|dány éľvényes.

A péiyálzat első oldalán kell elhelyezni a megÍelelően kitöltött ,,Jelentkezési lapot'', a második
oldalon a kitĺĺltött ,,Pá|yázati összesítőt''' harmadik oldaltól pedig a jelen páiyázati felhívásban
megjelölt nyilatkozatokat, En, követően kell elhelyezni a páiyétzati fel.biváts mellékletét képező
nyilatkozatokat értelemszeľűen kitolwe. Közölni kell a benýjtó nevét, lakhelyét/székhelyét,
ahova apźiyázati eredmény közlését kérik.

Az pltlydzat és az ijsszes melléklet minden oldalót - összefrĺzve) az oldalak számának
dokumentálásával _ foly amatos szdmozóss aI kell ellótni.

Az iratokat |ezárt, séľtetlen boľítékban, magyaÍ nyelven személyesen (nem postai úton) kell
benýjtani. A beadott páiyőzatokłól átvételi elismervény készül. A boľítékon csak az a|źbbi
szöveg szeľepelhet:

,,Budapest VIII.' a Tolnai L. u.23. szám a|atti üľes telek hasznosítása''

Lebonyolítő |ezárat|an vagy sérült boľítékot nem vesz át. Kiíľó minden, a páiyázat |eadásának

határidejét kövętően benyujtott pźůyézatot éľvénytelennek nyilvánít.

Amennyiben a péiyźnő a páiyázati e|jfuős bármelyik szakaszálban meghatalmazott,(lŕrjőn jźłr e|, a
teljes bizonyító eľejű magánokiľatba foglalt meghatalmazás eľedeti példányát is mellékelnike|| az
ajén|athoz. A Polgári Perrendtaľĺás 196. $-a szerint a teljes bizonyitő erejii magátnokiratnak az
a|źbbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratot saját kezÍĺleg íľta és a|áirta;

b) két tanli az okiraton a|áírásźxa| igazo|ja, hogy a kiállító a nem á|ta|a írt okiľatot előtttik íľta
a|á, vagy a|áírźsátt előtttik sajźtkezíi aláírásának ismeľte e|; az okiraton a tanúk lakóhelyét
(címét) is fel kell tiintetni;

c) a kiállító a|áírásavagy kézjegye az okiratonközjegyzőileg hitelesítve van;



d) a gazdáikodő szervezet áita| ilz|eti körében kiállított okiratot szabá|yszeriien a|áírtźlk;

e) iigyvéd fiogtanácsos) az ěita|akészített okirat szabát|yszeriĺ ellenjegyzésévę| bizonyítja, hogy
a kiállító a nem áita|a irt okiľatot előtte íľta a|ő, vagy a|áírźsźt előtte saját kezíj a|źtírélsának
ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus a|áírásźlva| a|áíľ- elektronikus okirat
tartalma az íigyv é d á'|ta| ké szitett e lektron i ku s oki ratéval mege gyez i k ;

Đ az elektronikus okiľaton kiá||ítőjaminősített elektľonikus aláírást helyezett el.

Civil szervezetek esetén a páiyázati eljárás soľán a civil szervezet nevében nyilatkozatot a
nyilvántartétsba vételről szóló dokumentumban megielölt képviseleti joggal ľendelkező személy,
vagy e személy meghatalma zottja tehet.

7. Aján|ati kiitiittség

A péůyáző legalább az e|bírá|äsi határidőt követő 90. napig terjedő ajőn|ati kötöttséget köteles
vállalni, amely a pźiyázat benyujtására nyitva álló hatlíridő |ejártźnak napjával kezdődik.
Amennyiben a Kiíľó a páiyź.zatok bírá,|atźtt elhalasztotta, az ajén|attételi kötöttség a ha|asztás
napj ainak szálměry a| meghosszabbodik.

Az aján|ati kotottség tarta|mfinak meghatározására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
iľányadóak, különös tekintettel a 2| l . $-ra és a hozzá füzött kommentáľľa.

A pá|yázat olyan megállapodást, kezdeményező nyilatkozatot je|ent, amely legalább a törvény
alapján lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mąz.z,a, s egyértelműen kitűnik belőle,
hogy az abban foglaltak iigyletkötési akaratot tĺikľöznek, tehét a nyilatkozó - elfogadás esetén _
azt magára nézv e kötelezőnek ismeri el.

Az aján|ati kötöttség azza| jźtr, hogy ha a másik fé| az adott időhatráron beliil az ajánlatot elfogadja,
a szerzódés a törvény rendelkezése folytán létĘön.
A pźiyánat megtételével tehát fiiggő he|yzet alakul ki, amely az aján|ati kötöttség leteltével éľ
véget.

8. Apá|yázatok bontása

A páiyánatokat tartalmaző zárt boľítékok felbontĺĺsát a Lebonyolitő végzi a pát|yőzati felhívásban
megjelölt időpontban. A pá|yźnatok felbontásán, a Lebonyolító képviselőjén kívüI a pál|yárzatot
benýjtók, illetve meghata|mazottjaik |ehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően
(szemé lyi i gazo|v ěny, me ghatalm azás) igazol n i ke l l.

Pő|yázők a bontás időpontjáróI kiilön éľtesítést nem kapnak. A pő|yazatok bontásán jelen lévők
j e lenlétĺ.ik i gazo|ását aj e l enl éti ív et ímak a|á.

A pźúyázatok bontásakor a Lebonyolító ismeľteti a pőlyénők nevét, szék'he|yét, az ,,Aján|ati
cisszesítőn'' feltĹintetett vállalásokat.

Apő|yaző fenti adatok ismeľtetését nem tilthatja meg.

A Lebonyo|itő a pá|yázatok felbontásárő|, a péiyázatok ismertetett tarta|máről jegyzőkönyvet
készít, amelyet a páiyáz;ők'nak eITe vonatkozó igény esetén áúad, illetve megküld. A
jegyzőkönyvet a Lebonyolító képviselője és a jegyz(5kijnywezetó írja a|á, a bontáson megjelent
pő|yázők.

9. A' páiy ázat érvénytelenségeinek esetei

Kiíró a pá|yőzatok bírálatakor megállapítja, hogy mely pá|yázatok étvénytelenek. A Kiíľó
éľvénýelennek nyilvánítj a a pá|yánatot, ha



a.) azt a kiírásban meghatározott, illetve szabźiyszeríien meghosszabbított hatáľidő után
nyújtották be,

b.) azt olyan pá|yáző nýjtotta be, aki az Onkormányzatta| szembeni, korábbi fizetési
kötelezettségét lhe|yi adó, bérleti díj, stb./ nem teljesítette,

d.) a kiírásban szeľeplő adatokat, igazolásokat nęm' vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta,
ideértve, ha az ajánlattevő nem csatolta anól szóló nyilatkozatźú, hogy nincs köztartozása
/a<lő-, vám-, táľsadalombiztosítási jáľulék és egyéb, az á"||amhátztartás más alľęndszereivel
szemben fennálló fizetési kötelezettségel, és az enő| szóló hiánypótlásnak a megjelölt
határidőig nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget,

e.) a pźůyőzat nem fele| meg a kiírásban meghatźrozott feltételeknek vagy a pźiyáző nem tett a
ki íľásban foglaltaknak megfelelő ajén|atot,

f.) a pá|yőző va|őt|an adatot közölt,

g.) a pźůyálző ahiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes köriíen tett eleget.

Az e|járás további szakaszátban nem vehet részt.az, aki érvénýe|enpźiyźzati ajánlatot tett.

10. A pályázatoke|bíľálása, az e|bírá|źts szempontjai

A Bíráló Bizottság apélyźľ:ati felhívásban meghatźrozott értékelési szempontok alapján bíľálja el
és rangsoro|ja az érvényes pá|yźzatokat, szĹikség szerint szakétők bevonásával.

A pá|y źnatok e lbírálásának szempontj ai és súlyozásuk:

A benýjtottpá"|yázatra 9 pont adható.

a.) előnyt é|vez az a péůyénő, aki a kerületi polgáľok szőlmźra mennyiségileg és minőségileg
tcibb/jobb felszeľelést, működési feltételt biztosít a közösségi keľt megvalósítása céljából (1-5
pont)

b.) előnyt é|vez az a pźiyáző, aki hasonló k<izösségi keľt pľogramban már sikerrel ľészt vett és
ezt dokumentumokkal ígazo|ja (1 pont)

c.) előný é|vez az a pá|yáző, aki egyéb társadalmilag hasznos tevékenységével összekapcsolja a
közösségi kert műktjdtetését (l pont)

d.) előný é|vez az a péiyźnő, aki kenészeti tevékenységgel kapcsolatos folyamatos segítséget
nyűjt az ingyenes használók tészére (2 pont)

Amennyiben a benýjtott pźúyázatok összpontszáma azonos' előnyben ľészesül az a pá|yázó, aki
az a) pont esetén magasabb pontszámot kap.

A Lebonyolító szükség esetén a páiyźľzőtő| a pá|yénat lényegét nem érintő technikai-formai
kérdésekben, írásban folvilágosítĺíst kérhet annak előľebocsátásával, hogy a péiyáző ezze|
kapcsolatos íľásbeli vá|asza semmilyen foľmában nem eľedményezheti a pźiyázatźban
megfoga|mazott fe|tételek olyan megvéitozőlsát, amely a pá|yőzat soľán a beérkezett pát|yazatok
sorrendjét módosítaná. A Lebonyolító a felvilágosítás kéréséről és annak tartallmáről
haladéküalanul írásban éľtesíti a többi pźúyázőt.

A Bíráló Bizottság a Képviselő-testĹilet részére a pá|yánat nyerteseként' ingyenes, közfe|adat
elláiására szo|gáiő hasznosítási szerződést megkötésére javasolj a azt a pźlyőzőt, aki a pá|yźzati
felhívásban rögzitett feltételek teljesítése mellett az értéke|ési ľendszer a|apján ö'sszességében a
l ege lőnyö sebb pá|y áuatot nyúj totta be.

A Lebonyolító a péiyázatok értékelésérő| jegyzőkönyvet (a továbbiakban: éľtékelési
j e gyzőkönyv) készít, ame ly tarta|mazza:



a) a pźůy äzati elj árás rövid ismertetését, a beérkezett pźůy źzatok szálmáú,

b) a beérkezett pá"|y źnatok rövid értékelését,

c) a döntés indokát,

d) a páiyázati eljáľás eľedményének összefoglaló értékelését, az e|ső két helyľe
javasolt pőllyáző megjelölését (ha eľľe mód van),

e) egyéb, a Lebonyolító által fontosnak taľtott köľltlményeket, tényeket.

1 1. osszeféľhetet|enség

Apźúyź.z;ati eljárás során összeférhętetlenséget kell megállapítani, ha apźiyázatok elbíľálásában
olyan természetes szemé|y, szervezet, illetőleg képviselőjiik vesz részt, aki maga is pźůyźłző,
vagy

- annak közeli hozzźftartozója (Ptk. 685. $ b) pont),

- annak munkaviszony alapján a|ka|mazottja,

- annak más szerzódéses jogviszony keľetében foglalkoztatőja, vagy foglalkoztatottja,

- ha bármely oknál fogva nem várható el tőle azugy elfogulatlan megítélése.

Lf. A'páiyátzati eljáľás érvénytelenségének és eľedménytelenségének esetei

Érvényelen a páiyź'z:ati eljárás, ha a pźl|yázat elbírálás akor az összeférhetetlenségi szabźůyokat
megséľtették, vagy akkor is, ha valamelyik pályáző az eljáľás tisztaságőt vagy a többi pźiyźnő
érdekeit súlyosan sénő cselekményt követ el.

Kiíró fenntartjamagának a jogot arra, hogy apá,|yáuatot eredménýelennek nyilvánítsa - anélkül,
hogy a pá|yźaőkkal szemben báľmely folelősséget vállalna _ amennyiben:

a) nem érkezikpźiyánat;

b) kizźr ő|ag érvényte l en p źiy ázatok érkeznek;

c) egyik pá|yźző sem tett apáiyázati felhívásban foglaltaknak megfelelő aján|atot;

d) a Kiíro az e|járás éľvénytelenítéséľől döntött.

Érvénytelen eljáľás esetén a Kiíró dönt a további vagyonügyleti eljárást illetően.

13. Eľedményhiľdetés, szeľződéskiités

A Lebonyo|itő a pźilyálzatok e|bfuát|ásőra vonatkozó döntéséről írásban, a döntéstől szźtmított 30
napon belül valamennyi pźůyźlzót énesíti.

Az önkormányzat a pźiyázat nyertesével a dtjntést követő 15 napon belül szeľződést köt. A
nyeľtes pźiyőző visszalépése esetén a páiyőzati eljárás soľon következő helyezettjéve| szeruődést

lehet kötni, amennyiben annak páiyázata megfelelő a Kiíró számára.

14. Egyéb rende|kezések

A pá|yaző a pźůyázatok felbontrĺsig köteles titokban tartani pźiyázata tarta|máú, és a Kiíľó źital. a
részletes dokumentációban vagy báľmely módon rendelkezésére bocsátott minden tényt,
információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arrő| táĄékoztatást harmadik személynek nem



adhat. Ha a péůyźuó vagy az érdekköľében álló más személy a péiyéłzat titkosságát megséľtette, a
Kiíľó a péiyázatot érvénytelennek nyilvánítja.

A Lebonyolítő a pá|yátzatok tarta|mát a pá,|yázat |ezőrásáig titkosan keze|i, taľtalmukľól
felvilágosítást sem kívülállóknak, sem apá|yźnaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró a pźiyánatokat kizátő|ag e|bínálásra hasznáihatja fe|, más célú fe|hasznáiáts esetén az
páiyazőva| kiilön meg kell arról állapodnia.

A Kiíró a pá|yźnati eljárás soľán készített jegyzókönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizni, továbbá ilyen jellegíj e||eniĺrzés esetén az e||enőrzést végző szerv' személyek
ľendelkezésére bocsátani.

A pźiyáuzattal, illetve az annak a|apján megkötésre keriilő szerződéssel kapcsolatos esetleges vitás
kérdésekben elsősorban a versenyeztetési szabéiyzat, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok
ľendelkezé s ei az ránv adők.

Budapest, 2013.

Józsefu árosi onkoľmányzat
képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgármester



Mellékletek:

l. számú melléklet: Jelentkezési lap
2. szálmű melléklet: Ajánlati összesítő
3. számű melléklęt: Nyilatkozat Végelszámolásľól, csődeljárásról, felszámolásról
4. szátműmelléklet: Nyilatkozat a páiyénati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésľől,

ingatlanszerzési képess égtó|, aján|ati köttittségről
5. száműmelléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható kötĺartozźsľól; Kiíľóval

szemben fennálló tartozásr ő|
6. számit melléklet: Nyilatkozat pénzugyi alkalmasságról
7. számil me|léklet: Nyilatkozat akézbesítés helyéről és a bankszám|aszámrő|
8. számű melléklet: Nvilatkozat őtlráthatő szeruezetro|



l. számú męlléklet

Budapest VIII. ... .... ... szźtm a|aÍti, . . .... . helyraj zi számű ingatlan
hasznosíŁása

Je|entkezésĺ lapl

Kelt,

a|áÍrás

l Az adatok kittiltése magánszemé|y,tćrsashćlz/lakásszövetkezet és civil szenĺezetpá|yánó esetén
éľtelemszeľíĺen, a kéľt adatok megléte esetén kötelező

' Meghatalmazott esetén

Pál'váző nęve:

Székhelye / lakhelve:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Statisztikai számie|:

Nvilvántaľtási száma:

Adőszáma:

Szőm|av ezető bankj ának neve :

Bankszámla-szőma:

Képviselőj ének neveo beosztása:

Meghatalm azott nevez:

Telefonszáma:

Faxszźtma:

E-mail címe:

IO



Budapest VIII.
hasznosítása.

2. szź.m'űme||é|et

szám a|atti .........he|yrajzi számű ingatlan

AJÁNLATr osszpsÍľo

Alulírott a Budapest VIII. . szélm a|atti, ........./.../... he|yrajzi számú ingatlan
hasznosítĺásárakiirt páiyázatra pá|yánatomat az a|źhbiakban foglalom össze:

Egyéb vállalások:

Kelt,

a|äítás

ll



3. számú melléklet

szám a|atti, he|yrajzi széłmű ingatlanBudapest VIII.
hasznosítása

Alulíľott.
(civil szervezet neve) képviseletében kijelentem, hogy a civil szervezet

o végelszámolás alatt

o ellen csődeljárás folyamatban

. ellen felszámolási eljáľás folyamatban {<vaďnincs.

. egyszerűsített töľlési eljárás *vaďnincs.

Alulírott.

NYILATKOZAT

Vége|számolásľól, csőde|jáľásľóI, felszámolásról, egyszeľÍĺsített ttiľlési eljáľásľó|

*éůUneméll

*vaďnincs

képviseletében kijelentem, hogy a civil szervezet

. elszámolási e|járás a|att

A *-gal megjelölt részné| a megfelelő szöveg a|áthúzandő,

*áiUnemáll..

cégszeríi a|áírás

t2



4. számú melléklet

Budapest VIII........ ........szélrr' a|atti,. .........he|yrajzi szátmil
ingatlan hasznosítása

NYILATKOZAT

a pá'|y ázati feltételek elfogadásáľól,

aján|ati kiitöttségľő|

Alulírott.
... kijelentem, hogy a páiyázat tźrgyěÍ ľészletesen megismertem, a pźiyázat feltételeit, a

pźiy źnati fe lh ívást magamr a nézsl e köte l ező en e l fo gadom.

Kijelentem, hogy apéůyázati felhívásban foglalt 90 napos ajánl'ati kötöttséget vállalom.

Kelt, ...

a|áíté"s

13



5. szźtmű mel|éklet

NYILATKOZAT

Kiíľóva| szemben fennál|ó tartozásrő|

Alulírott (név) mint a .....

. képviseletére jogosult kijelentem, bogy azpáiyźnőnak,

- Kiíróval szemben taftozása (helyi adó, bérleti díj stb) * van/ nincs;

- Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * vanJ nincs.

melyeket az a|ábbi okiratokkal igazolok:

Kelt,

a|źirős

A *-gal jelölt ľésznél a megfelelő szöveg a|áhtzandő.

1.

2.

t4



6. számú melléklet

NYTLATKOZAT

Pénzügyi alkalmasságľól

Alulírott (név) mint a .....

. . képviseletére jogosult, kijelentem, hogy a pźiyźnat tárgyź.ŕ képezo közösségi kert
kialakitásőra' mĹĺködtetéséľe képes vagyok, az ahhoz szükséges tárgyi, pénzügyi eszközök
rendelkezésemľe állnak.

Kelt, ..

a|éirźs

l5



7. számú melléklet

NYILATKOZAT
a kézbesítés helvéľől

Alulíľott ...... (név) mint a

képviseletére jogosult kérem, hogy a pá,|yázatta| kapcsolatos mindennemű

nyi|atkozatot, felhívást, értesítést, vagy más információt, valamint a pá|yánattal kapcsolatos

esetleges jogvitában mindęn értesítést, idézést és bírósági hatźrozatot, stb. az alábbi címľe kérem

postázni:

CímzeĹI:

Amennyiben az áita|am a fentiekben megjelölt címzett a fenti címen az iratoÍ nem veszi át, ennek

következményeit vállalja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a cimzett a fenti cimen az

éľtesítést nem veszi źú, az értesítés a postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek minősül.

Kelt, .

a|áírás

t6



8. számú melléklet

Ny i t atkozat

Alulírott kijelentem, hogy civil szewęzet a nemzeti vagyonról sző|ő 2011 . évi CXCVI. törvény 3.

$ (l) bek. 1. pontja szeľinti

a.) át|áthatő szervezetnek m inő sÍi l.

b.) nem minősiil át|átbatő szervezetnek.

(a megfelelő szöveg aldkúzandó)

Alulírott kijelentem, hogy a civil szeľvezet

a) vezető tisztségviselői megismerhetők,
b) a civil szewezet, valamint vezető tisztségviselői nem éŃ|áltbatő szeľĺezetben nem

rendelkeznek 25%o-ot meghaladó részesedéssel'
c) székhelye az Európai Unió tagáů|amálban, az Európai Gazdasági Térségről szóló

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Egyiittműködési és Fejlesztési Szeľvezet
tagźi|amálban vagy olyan államban van, amellyel Magyarorszőgnak a kettős adőnatás
elkeriiléséről szóló egyezménye van

A jelen nyi|atkozatomat a civil szeľvezet képviseletére jogosultként biintetőjogi felelősségem
telj es tudaüában teszem.

Kelt....

cégszeru a|áírás

t7


