
Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat
Képvĺselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő-testiĺlet!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Képviselő-testĺilet 428ĺ2012. (XII. 06.) szźműhatározatátban elfogadta aversenyeztetési eljáľásokra
vonatkozó szab á'|y okat.

A szabályok módosítása vált sztikségessé, mivel az egyes eljárás és ingatlantípusok ktilönböző eljarási
rendet igényelnek. A módosítási javaslatok külön kitérnek az eddig konkľétan nem szabályozott
kérdéselĺe, például ingatlanok pá|yánaton töľténő éľtékesítésére' az egsĺ illetve többfordulós pá|yźzat
lebonyolíüására. A javaslat tarta|mazza annak lehetőségét, hogy az eljárás bármely szakaszttban
visszavonásra keľüljön, ezzel elkeriilhető, hogy olyan eredménnyel zźru|jon a versenyeztetési eljárás,
amely az onkormányzat szélmára előnýelen szerződés megkötéséh ez vezetne.

Meghatáĺrozásľa keľült a lakásbérleti jogviszony létesítésére kiirt pá|yźnat esetén a soľsolás menete,
valamint szükséges kellékei.

A koľábbiakhoz képest diffeľenciáltabb rendelkezéseket határozmeg ajelenlegijavaslat a nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérleti díja és a lakások és nem lakás céljráľa szo|gźiő ingatlanok véte|ána

tekintetében az a|źtbbiak szeri nt:
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testtileti ülés időponda: f0I5. február 19. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat az onkoľmányzat tulajdonában álló ingatlanok versenyeztetési e|jáľás
keľetében tiiľténő hasznosításáľa és elidegenítéséľe vonatkozó veľsenyeztetési
szab á.Jv zat elfo qad ásá ľa

A napirendet nyilvános/zárt tilésen kell táľryalni, a hatálrozat ésĺvagy rendelet elfogadásához
eryszeríi/minősítettszavazatticbbségszükséges.

ElŐrÉszÍľo SZERvEZETI EGYSÉG: KIsFALU KFT.

KÉszÍrpĺrp: NovÁczru ElpoNou. DIv ÍZIovEZETo

PÉtĺzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁs:

JocI KoNTRoLL: $eao--r'

BprpzupszľÉsRE ALKALMAs :

DANADA-RIMÁN EDINA
TEGYZO

Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺĺgyi Bizottság vé|eményezi E
Emberi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi tr

Hatźrozati jav as|at a bizottság szźmźra:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
mestárĐ/a|ásźLt.



Je|en|esi szabálvozás Javasolt módosítás

Minimális bérleti díj méľtéke nem lakás cél.1źlra

szolgáló helyiségek esetében

E|ső pá|yźnatnźů |00 %

Második pźiyźaatnźi 80 %

Haľmadik pźiyźaattő| 50 %

Minimális bérleti díj méľtéke nem lakás cé|jára
szo|gáiő ingatlanok esetében

ELsó pźiyźu;atnźi I00 %

Második pá|yánatná| 80 oÁ

Harmadik pźůyźuatnźi 65 %o

Newedik oźův ázattő| 5 0 %;o

Az ingat|an bérbeadásáľa sokadik alkalommal
kiíľt eľedménýelen ptůyźaat esetén teendők.

Nincs meghatarozva

Az egy ingatlan hasznosítására két év alatt több
alkalommal kozzetett és eredménytelenül zárult
pźůyázat esetén, két éven túl a minimális bérleti
dijat ismételten a 30.) pont szeľint kell
meghatarozni.

Minimális vételrár météke lakások és nem lakás
cé|jfua szolgáló ingatlanok pá'|ytzat útján történő
éľtékesítése esetén

Nincs meg}latźtrozva

Minimális véte|áĺ mértéke lakások és nem lakás
céljára szolgáló ingatlanok pźiyźuat útjrán tiirténő
értékesítése esetén

E|ső pźiyéuatnźů I00 %o

Második pźiyźzatnźi 7 5 %o

Haľmadik oźiv ánattől 5 0 %o

Vételár megfizetésének és az ingatlan biľtokba
adásanak módja lakások és nem lakás céljára
szolgáló ingatlanok pźůyźzat iÍjźn történő
éľtékesítése esetén

Nincs meghatároz-ĺa

Yéte|ár megťlzetésének és az ingatl'an biľtokba
adásának módja lakások és nem lakás céljára
szolgáló ingatlanok páiyázat útján töľténő
éľtékesítése esetén

Egyösszegű ťlzetés

Banki hitel fe|hasznáiása a megajánlott
vételáľ 50 o/o-źra

RészletFrzetés lehetősége a megajánlott
vételáľ 50 %o-źra legfeljebb 5 év a|aĺt, a
jegybanki kamatnak megfelelő méľtékíĺ
kamaffal növelten, havonta egyenlő
részletekben, jelzźůogog, elidegenítési és
teľhelési tilalom ingatlan.nyilvántaľtásba
történő beiesvzése mellett.

Lakások és nem lakás céljára szo|gá|ó helyiségek
árverése esetén a kikiáltási źr mértéke

Első ráľverésnél a forga|mi éľték 80 %o-a

Második áľveréstől a foľgalmi érték 50 %o-a

Lakások árverése esetén a kikiáltási ár mértéke

Első árverésnél a likvid forsalmi érték
|00 oÁ-a

Második árverésnél a likvid forsalmi éľték
75 %o-a

Haľmadik áľveréstől a likvid forgalmi éľték
50 Yo-a,

Helyiségek áľverése esetén a kikiáltási ár méľtéke

Első rárverésnél a likvid forgalmi érték 80 %-a

Második árveľésnél a likvid forgalmi éľték
65 %o-a

Harmadik árveréstől a likvid forgalmi érték
50 %o-a.



A jelenlegi szerkezetben az érdeke|tek, pźL|yź!zók, ajanlattevők számáľa áttekinthetőbb, könnyebbęn
érthetők és feldolgozhatők az egyes eljárástípusokľa vonatkozó szabályok, mivel azok ügýípusonként
kerültek felépítésľe.

il. A beterjesztés indoka

A Képviselő-testĺilet által e|fogadotthatźrozat visszavonása, és lij szabźůyzat elfogadása a Képviselő-
testii let hatás köľébe tartozlk.

m. A diintés célja' pénzĺigyi hatása

Ahatározat elfogadása pénzĹigyi fedezetet nem ĺgéĺtyel. A veľsenyeztetési eljáľások pozitĺv |ezátásaaz
onkormány zat szźlmär a pénzllgyi b evéte lt ered ményez.

fV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő.testĺilet döntése a Magyaroľszág helyi önkormányzatairól| szóló 201l évi cLXxXx
törvény 23. $ (5) bekezdés 14.pontjźn, a41. $ (3) bekezdésén és a|07. $-án alapul

Fentiek alapjźn kérem a hatźr ozati javas lat e l fo gadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy diint' hogy

l.) a 428/2012.(KI. 06.) számri képviselő-testü|eti hatźrozatot visszavonja,

2.) elfogadja a hatźrozat mellékletét képező, az onkoľmźnyzat tulajdonában álló ingatlanvagyon
hasznosítására, tulajdonjogának źltrubźľzásźra vonatkozó versenyeztetési szabály'okat
(versenyezt etési szabály zat).

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. február 19.

A diintés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 2015. február 1 1.

Töľvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábóI

vI
Dr. KovácVGabriella

a|jegyző

Me|lék|et: Versenyezteté si szabtúyzat

Dľ. KoVsis Máté



1.)

2.)

1. szźtmű melléklet

Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének

...../20|5. (. . . .) számri haÍźtrozata

az onkormányzat fulajdonábanźi|ő ingatlanvagyon hasznosítasáľa, tulajdonjogának átruházźsźtta
vonatkozó versenyeztetési szabályairól

Az onkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítasára, tulajdonjogának
źttruházására vonatkozó versenyeztetési szabályokat (a továbbiakban: Versenyeztetési
Szabźltyzat) a Budapest Főváros VIII. kerÍilet Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban:
onkormányzat) tulajdonźtban álló ingatlanvagyonának hasznosítása és tulajdonjog átĺuháu;ása

esetén a hasznosító és a tuĺajdonjogot szerző személyének kivźńasztásĺáľa kell alkalmazni,
amennyiben jogszabéiy a|apjźtn kíjte|ezó, illetve ha a tulajdonosi joggyakorló (továbbiakban:
Kiíró) e|őlrta, hogy a vagyonelemet versenyeztetési eljáľással kell hasznosítani vagy a
fu laj donj og ot źItÍllházni.

A Kiíró a versenyeztetési felhívásban és a felhíváshoz kapcsolódó dokumentumban nem
szabá|yozotĹkérdésekben a veľsenyeztetésre és annak résztvevőire aSzabźůyzatban foglaltakat
tekinti iránvadónak.

I. FEJEZET

Általános szabá|yok

Az Önkormányzat ingatlanvagyonának haszrosításáva| és tulajdonjogának źltruházásáva|

kapcsolatban versenyeztetésnek minősülő vagyontigyleti eljĺárások:

a.) nyilvános pá|yźnat (nyilvános versenytárgyalás): előre meg nem hatarozhatő szźlmit
ajrĺn|attevőnek sajtó éslvagy internet útján meghirdetett ajánlatkérés, amit le lehet ligy is
bonyolítani, hogy a felhívásnak megfelelő ajánlatot benýjtók közĺJl'tźrgyalás alapján keľiil
kiv źůasztásr a a nyeľtes.

b.) záľtkörű pźiyázat (zártkörű versenýárgyalás): előre mep$atározhatő szźtmű, akár egyetlen
ajźn|attevőnek közvetlenül írásban megküldött ajánlatkéľés, amit le lehet úgy is bonyolítani,
hogy a felhívásnak megfelelő ajźnlatotbenýjtók közül tĺárgyalás alapján keľĺil kiválasztźsra
a nyeľtes.

c.) nyilvános árverés: az ingatlanvagyon étékesítésére hiľdetményi úton közzétett
vagyonügyleti eljárásban (nyilvános árveľésen) a résztvevők licitálás keretében tesznek az
ingatlan ellenéľtékre aj anlatot.

d.) zártköru árverés: az ingat|anvagyon éľtékesítéséľe meghatározott számű aján|attevő részére
közvetlenül írásban megküld<itt éľtesítés a|apjén lefolytatott vagyonügyleti e|jźtás, ahol a
meghívottak licitá|ás keretében tesmek az e|lenérték,łe ajźn|atot.

ZźLÍtkorí versenyeztetési eljárás kiírásźtra a Kiíró döntése a|apjźtn kerülhet sor, elsősorban akkor,
ha az adott ingatlan hasznositására kiíľt nyilvános versenyeztetési eljáľás két alkalommal
eľedménýelenül záľult.

Ha a Kiíró a záľtköru versenyeztetésľől szóló döntése során másként nem hattroz, a zźrtkoru
versenyezetésre a nyilvános veľsenyeztetésre vonatkom szabźiyokat kell értelemszeľíĺen
alkalmazni.

3.)

4.)

s.)



6.)

7.)

8.)

il. FEJEZET

A veľsenyeztetési eljáľások kiizös szabályai

A versenyeztetésĺ eljáľás ľésztvevői

Kiíró: az onkoľmányzat, mint tulajdonos nevében, a pá|yźzat kiírásáľa, valamint a
versenyeztetési eljárás eľedményeként az ingat|anvagyon hasznosítiísara vagy tulajdonjogának
áiruházására vonatkozó döntést meghozó tu|ajdonosi joggyakoľló.

Lebonyolító: A versenyeztetési eljárás lebonyolítója a vagyoniigyleti megbízott. A
vagyonügyleti megbízott,haaKiíľó másként nem dönt a Kisfalu Kft.

Ajánlattevő: aki a felhívás alapján pźiyźuatot nyujtott be, vary az źr:verésen való részvéte\re
jelentkezett, továbbá, aki a zźtrtkörii veľsenýárgyaláson való részvételľe vonatkozó ajanlattételi
felhívást elfogadta, és nyilatkozott arľól, hogy a kiírásban (ideéľtve a kiíráshoz kapcsolódó
dokumentációt is) és a Szabá|yzatban foglaltakat hiánýalanul elfogadta. Az aján|attevőt a
versenyeztetési eljĺáľás során meýata|mazottja is képviselheti. A meghata|mazźlsnak a
versenyeztetési eljárás alapjátn megkötendő vagyonügyletre vonatkozó jogszabályi
követelményeknek kell megfelelnie.

A veľsenyeztetési eljárás megindítása és lezáľása

9.) A versenyeztetési eljárást a Kiíľó döntése a|apján lehet megindítani.

10.) Az ajánlatokat a Lebonyolító, szükség szerint szakérto bevonásáva|birá|ja el. A versenyeztetési
eljárás eredményéről a Kiíró dönt, kivéve az árveréses vagyonügyleti eljáľást, aho| az áľverés
eredményét az áwerés levezetője ái|apitja meg' a Szabźiyzat áľveľésre vonatkozó szabźiyai
szerint.

Á' veľsenyeztetés nyilvánossága

A nyilvános versenyeztetési eljárás felhívását eryszerTe egyidejűleg a Lebonyolítőnak közzé
kell tenni:

a.) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,

b.) a Lebonyolító ügyfélfogadásra szolgáIó helyiségeiben,

c.) a Józsefuáľos címÍĺ lapban,

d.) uÖnkormányzat és alebonyolító internetes honlapján,

e.) az onkormányzat és a Lebonyolító rendelkezésére źLl'|ć, egyéb internetes hiľdetési
portálokon,

f.) a,a) _ e) pontban foglaltaktól tulmenően a Kiíró döntése szerinti más helyen illetve módon'

A hiľdetmények kifiiggesztésének idótartama, valamint a megjelentetés és az ajánlatok
benyrlrjtásának határideje kiizött legalább 15 napnak kell eltelnie.

A hirdetmények közzétételének költsége nem haladhatja meg a hirdetményen szereplő
ingatlaďok éľtékének L %-áLt. A Kiíró döntése a|apján ettő| el lehet téľni.

11.)

12.)

13.)



A veľsenye ztetési elj áľás kiíľásának ta rtalmĺ követelményei

14.) A pźiyźnat esetében a pźiyázati felhívásnak, árverés esetében az źrverési felhívásnak (a

továbbiakban együtt: felhívás) taľtalmaznia kel l :

a.) a Kiíro megnevezését, székhelyét, a Kiírónak azingat|anvagyon hasznosítására vagy
tulajdonjogán ak źłruhźz;źsára vonatkozó döntését, a Lebonyolító nevét, székhelyét,

b.) a veľsenyeztetési eljárás fajtźLját,

c.) a versenyeztetési eljárás cé|jźtt, (pl.: hasznosítlĺs, tulajdonjogźúruhá.zás) és feltételeit,

d.) az ingatlan azonosítoinak pontos megjelölését, különösen, de nem kizźró|ag: he|yrajzi
számźú, ingatlan-nyi|vántartźs szerinti megnevezését, alapterületét, komfort fokozatát, lakás
szobáinak számát, per-, teheľ- és igénymentességet korlátozó tényezőket, forgalmi értékét,

e.) az ajánlati dokumentáció beszerzésének módját és feltételeit,

f.) apźiyźzati ajánlatok benyújtásának hataľidej ét, mődjź.ŕ és helyét,

g.) a Kiíró a felhívást jogosult az e|jźlrás bármely szakaszttban indokolás nélkül visszavonni, és
köteles eľĺőt' az érintetteket értesíteni.

h.) a postai úton tĺjrténő ajźn|attéte| esetében az ajźlĺ|atnak legkésőbb az aján|attételi határidő
|ejźrtźig meg kell érkeznie

1 5.) A pźiyánati dokumentációnak tartalmaznia kell:

a.) a Kiíró ĺnegnevezését, székhelyét, a Kiírónak azingatlanvagyon hasznosításara vagy
tulajdonjogán ak źtľuhánására vonatkozó döntését, a Lebonyolító nevét, székhelyét,

b.) a versenyeztetési eljárás fajtź!źt,

c.) a versenyeztetési eljaľás célját (pl.: hasznosítás, tulajdonjog átruhźaźs), és ľészletes
feltételeit,

d.) az ingatlan azonosító ađatainakpontos megjelölését, kü|önösen, de nem kizttrőlag:he|yrajzi
szźtmźń, ingatlan-nyilvántaľtás szeľinti megnevezését, alapterületét, komfort fokozatźú,|akás
szobáinak számźlt, per-, teher- és igénymentességet kor|átoző tényezóket,

e.) az ingatlan megtekintésének időpontj źú, e|í5zetes egyeztetés esetén annak módját,

f.) az aĺĺa va|ő felhívást, hogy az ajĺánlattevő az ajźn|atban kö'teles közölni a nevét,
székhelyét/lakcímét, cégjegyzéksztlmátt, képviselőjének nevét és elérhetőségét, elektronikus
levelezési címét'

g) azaján|atmegtételére vonatkozó határidőt, módját, azaján|attzl szembeni taľtalmi és formai
követelményeket (pl.: minek a teljesítésére kell ajźn|atottenni bérleti díj, vételár),

h.) az aján|attevő által csatolandó igazolásokat,

i.) az ajźn|ati biztosíték jellegét, méľtékét, befizetésének módját és haĺáridejét,

j.) az e||enértek fizetésének módjára, valamint a pénzügyi garanciźlkra vonatkozó előírásokat,
az ajanlattevő źita| nyujtandó szeľződés teljesítését biĺosító mellékkötelezettség
megjelölését,

k.) a, aj źtn|attev ő által csato landó i gazo lásokat,

l.) a vagyontfugyra vonatkozó dokumentźrció, tájékoztatő beszerzési helyét és a beszeľzés
feltételeit, költségét, ha ilyen késztilt, továbbá a Kiíró rendelkezésére álló egyéb
információkat (ktilönösen: köľnyezetvédelmi, teľmészefuédelmi, műemlékvédelmi
kötöttségek, előírások, statikai szakvélemények, stb.) vagy ezek beszerezhetőségének
helyét, módját'

m.) az ajánlatok elbíľálása során a rangsoľoláskoľ alkalmazandő értékelési szempontokat,
súlvszámokat.



n.) u ajźn|ati kötöttség idotartamát, ha a kiírás más időtartamot nem talla|maz, legalább 60
napos ajźn|ati kötöttséget kell vállalni, és egyben az ajttn|attevő köteles nyilatkozni, hogy
amennyiben a Kiíró az aján|atok bírźiatźú elhalasztotta, úgy vállalja az ajźtn|ati kötöttség
ugyanannyi nappal történő meghosszabbitáLsźLt,

o.) a veľsenyeztetési eljárás nyelve amagyar nyelv, amennyiben a Kiíró másként nem dönt,

p.) hiánypótĺás lehetőségét, valamint azt a kikötést, hogy ahiźnypőt|źls nem eredményezheti az
ajánlat módosíLását,

q.) az aján|at érvénytelenségének eseteit.

16.) Apáiyánati dokumentációban ki kell kötni, hogy

a.) az ajanlatok benyújtására csak személyesen, vagy kézbesítőĺfvtár tńjźn, vagy postai úton
van lehetőség,

b.) a Lebonyolító az aján|attételi hataridő |ejárta után csak abban az esetben vesz tú aján|atot,
ha az aján|attevo vagy meghata|mazoÍIja az aján|attételi hataridő e|őtt az ajanlattételi
felhívásban megjeltllt helyen megjelent, de azt méltányolható okból a Lebonyolító
éľdekkörében felmerült okból nem tudta időben benyújtani (pl.: sorban állás)

c.) a Kiíľó a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljárás soľon
következő helyezeffjéve| szerzódést kötni,

d.) a Kiíľo jogosult az e|jtrást, annak bármely szakaszátban indoklás nélkül visszavonni, és erről
a3.) a.) és c.) esetben hirdetméný kifiiggeszteni, miga 3.) b.) és d.) pontok esetében az
aj ánlattevőket írásban közvetlenĺil éľtesíteni kell,

e.) a Kiíró jogosult ana,hogy aze|jźrást eredménýelenné nyilvánítsa,

f.) a Kiíró és a Lebonyolító jogosult szükség esetén az aján|attevőtől az ajźtn|at lényegét nem
érintő technikaĹformai kérdésekbęn írásban felvilágosít kéľni, annak előľe bocsátiĺsáva|,
hogy az ajanlattevő ezze| kapcsolatos írásbeli vtiasza semmilyen formában nem
eredményezheti a veľsenyeztetési eljáľásban tett ajźn|atthan megfoga|mazott feltételek
olyan megváůtoztatásźlt, amely az értéke|és soľán a beérkezett ajánlatok sorrendjét
módosítaná,

g.) Lebonyolító a jelen szabá|yzatban és a felhívásban meghatározott feltételek fennállása
a|apjánmegźi|apitjaazajánlatokéľvényességét.

I7.) A pá|yázati dokumentációban ki kell kötni annak az ajźn|attevő á|ta|i tudomásulvételét és

elfogadását, hory

a.) az ajźn|attevo az aján|attételi határidő |ejártáig módosíthatj a vagy visszavonhatj a ajźn|atát,
azaján|attételi hat,ĺáridő |ejźrtźúkövetően azonban a benyújtott aján|at nem módosítható,

b.) uajanlattételi kötöttség az ajźn|attételi határidő |ejźrtánaknapjával kezdődik.

c.) a veľsenyeztetési eljárás visszavonása esetén, amennyiben a dokumentáciőt az ajtn|attevő
ellenéľték fejében kapta meg, a Kiíró köteles az e||enértéket visszafizetni, ha az ajźn|attevó
a dokumentációt visszaadja,

d.) a dokumentáció ellenéľtékét a Kiíró a c.) pontban meghatźrozott eseten kívĺil semmilyen
más esetben nem fizeti vissza,

e.) a Kiíró a beťlzetett ajźn|ati biaosítékot a kiírás visszavonása, az eljárás
eredménýelenségének megźů|apítźlsa esetén, illetve _ az ajźn|atok elbírálását követően - a
nem nyeľtes aján|attevők tészére a közléstő| szátmított 15 munkanapon beltil visszafizeti,

f.) a Kiíró az ajźn|ati biĺosíték után kamatot nem fizet, kivéve,ha avisszafizetési hatáľidőt
elmulasztja,

g.) a Kiíró nem fizeti vissza a nyertes źL|ta| befizetett aján|ati biztosítékot, |la a szerzódés
megkötéséľe a nyeľtesnek fe|róható vagy éľdekkörében felmeriilt okból hiúsul meg.



18.) Zźrtkoru versenyeztetési eljáľás esetén az ajźn|attételi határidő meghosszabbításźtről', az
aján|attéte|i felhívás visszavonásáról nem kell hirdetméný megjelentetni, de az ajánlattevőket
írásban közvetlentil éľtesíteni kell.

19.) ASzabáIyzatban előín olyan ľendelkezéseket, amelyeket apźiyáuati dokumenüációban közĺilni
kell, a Szabźt|yzatra és annak az adott kikötést tarta|maző pontjára való hivatkozźssa| is közölni
lehet.

Az aján|at é rvénytelen sé ge

20.) A pźiyźnati dokumentációban ki kell kötni, hogy a Lebonyolító éľvénytelenné nyi|vźtnítja az
ajźnlatot,ha

a.) a felhívásban megjelölttől eltérő módon (elektronikus úton) kézbesítették,

b.) u ajźtn|attevő az ajźn|attételi hataľidőn tul nyujtotta be ajźn|atźń, vagy az aján|at az
ajánlattételi határidőn túl érkezik be,

c.) Mt olyan ajánlattevő nýjtotta be, aki az onkormányzatta| szembeni korábbi fizetési
kötelezettségét (helyi adó, bérleti dii' stb) nem teljesítette,

d.) apá|yáaatot nem a Kiíró źůta| jővźthagyotttarta|mú nyomtafuánynak megfelelő formában és
adatokkal nyújtotta be,

e.) az ajánlattevőnek a pá|yánati dokumentációban szereplő iratokat, igazolásokat nem' vagy
nem az előírásnak megfelelően csatoltą ideéľtve, ha az ajźn|attevő nem csatolta aľĺő| sző|ő
nyi|atkozatát, hogy nincs kciztartozása, (adó, vám, társadalombiztosíĺási járulék és egyéb, az
á,||amhántartás más alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége), ha ezek
csatolását a pźůyávati kiírás előírta,

f.) a, ajźtnlrat nem felel meg a pźůyázati dokumentációban meghatttrozott feltételeknek, vagy az
ajánlattevő nem tett apá|yánati dokumentációban foglaltaknak megfelelő ajźtn|atot,

g.) azajźn|attevő valótlan adatot közölt,

h.) az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a rendelkezésére álló hatáľidőn belül
nem vagy nem teljes körĹĺen tett eleget.

fI.) Az ajánlati biztosítéknak az aján|altételi határidő |ejźrtái mege|őzó nap 24 óráig kell beérkeznie
a pźiyánati dokumentációban megjelölt bankszám|éra, amennyiben a pźůyźaati dokumentáció
erre vonatko zőan mts utasítĺást nem tarta|maz.

Az eljáľás éľvénytelensége

22.) A pá|yźnati dokumentárciőban ki kell kötni, hogy a Kiíľó érvénýelenné nyilvánítja a
versenyeztetési elj áľást, ha

a.) az ĺjsszeférhetetlenségi szabályokat megséľtették, Y dW

b.) valamelyik ajánlattevo az e|járźstisztasźryáúvaĐĺ a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan séľtő
cselekméný követett el.

23.) A versenyeztetési eljárás során <isszeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a versenyeztetési
e|jźtás bonyo|ításában vagy az aján|atok elbírálásában olyan szemé|y, szervezet vagy annak
képviselője veszrészt, aki maga is ajánlattevő,vagy

a.) annak közeli hozzátartozőja (Ptk': 8:2. $ (2) b)

b.) annak munkaviszony alapjrán felettese vagy alkalmazottja,

c.) akitől báľmely oknál fogva nem váľható e| azigy elfogulatlan megítélése.



Az e|jáľás eredménytelensége

24.)A pźůyźnatí dokumentációban ki kell kötni, hogy a Kiíró eredménýelenné nyilvánítja
versenyeztetési eljárást, ha

a.) nem érkezett aján|at,

b.) az ajánlattevők kizárő|agéľvénýelen ajánlatot nyújtotüak be,

c.) ü ajánlatok bírá|ata során a Lebonyolító az <isszes ajánlatot éľvénytelenné irźnyította.

25.) Az eredménýelen eljárás esetén a Kiíró dönt a további vagyonügyleti eljárásról.

m. FEJEZET

Nem lakás céljáľa szolgáló ingatlanok béľbeadásáľa iľányuló pá.tryázatl eljáľások szabá|yai

A' pőiyáuati elj áľás a|típusai

26.) Apźůyázati eljárás lehet

a.) egyfordulós: a benýjtott ajánlatok alapján a Lebonyolító éľtékeli a pźůyźaatokat,
megllatározza a benyújtott páiyá.z:atok sonendjét, és javaslatot tesz a Kiírónak a pźiyázat
eľedményének megállap itásźr a.

b.) többfordulós: amennyiben a benyújtott ajánlatok a|apján több ajánlattevő a meghatźrozott
éľtékelési szempontok szerint a legmagasabb pontszámot éri el, a Lebonyolító a második
fordulóban _ ezen ajĺánlattevőktöl - új ajźtn|atot kér. Amennyiben ismételten azonos
ajĺánlatok éľkeznek' Lebonyolító addig kér be újabb ajánlatokat, ameddig olyan ajánlat nem
érkez\k, amíg nem váiaszthatő ki a meghatźrozott értékelési szempontok szerinti
legmagasabb pontszámot elérő ajánlat.

f7) A pźiyáuati dokumentációban ki kell kötni annak az ajźn|attevő általi tudomásulvételét és

elfogadását, hogy a Kiirő az ajánlattételi határidőt egy alkalommal meghosszabbÍthatja.
Lebonyolító az ajźn|attételi határidőről köteles a3. a.) és c.) esetben hirdetméný kifiiggeszteni,
míg a 3.) b.) és d.) pontok esetében az aján|attevőket írásban közvetlenül éľtesíteni.

A felhívás és dokumentáciő tarta|mĺ elemei

28) A felhívásnak és a dokumentációnak az á|ta|ános szabályokban meghataľozottakon túl
tartalmaznia kell

a.) a pźiyźr:ati ajźn|atok bontiísának helyét, időpontját, és az ama szóló felhívást, hogy az
ajźn|altevovagymeghata|mazottjaabontásnál jelenlehet,

b.) a pálryźlzat eredményét megállapító szeľvezet megnevezését, legkésőbbi az eľedmény
me gáilap ítźlsának időpontj át.

29) A pźiyźľ:ati eljárásban való részvétel ajánlati biĺosíték megťĺzetéséhez va|ő kötése esetén az
ajźn1rati biĺosíték összege a Kiíró á|ta| rögzitett éľték, amely nem lehet kevesebb a minimális
bérleti dij a|apján számolt óvadék összegénél (három havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő
összeg).



A minimális béľIeti díj összege

30.) A nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadására meghirdetett pá|yźaat esetében a
minimális bérleti díjat a Képviselő-testĺilet nem lakás cé|jtra szolgáló ingatlanok bérleti d[iáról
szóló határozataa|apjánazadott ingatlanĺa megjtatźrozott bérleti dĺj l00 %o-aképezi.

31.) Ha a versenyeztetési eljárás eredménýelenül zárul, két éven belül kiít ismételt pátryánatnźil' a
második felhívásban a 30. pont szerinti bérleti díj 80 %-át, a haľmadik felhívásban a bérleti dij
65 %o-át, a következő pá|yźaatok során pedig az 50 %-źLt kell minimális bérleti díjként
meghatrározni.

32.) Az egy ingatlan hasznosítiĺsára két év alatt több alkalommal közzétett és eredménýelenül záľult
pźt|yázat esetén, két éven tul a minimális bérleti dfiat ismételten a 30.) pont szerint kell
meghatározni'

A' pá|yázatok felbontása és értékelése

33.) Az ajźn|atok felbontĺását és értékelését a Lebonyo|itő végzi, majd ezt követően javaslatot tesz a
Kiíró sámára az e|aľás éľvényességének és eredményességének' valamint az aján|atok
érvényességének megállapitźtsára, amelyľől a Kiíľó a páiyázati ajánlatok eredményének
megźů|apitása sorián dönt.

34.) Azajźnlatokattartalmaző zártboritékokat a Lebonyolító apźúyźu;ati dokumentációban megjelölt
időpontban bontja fe|. Az ajánlatok felbonĺásánál a Lebonyolítón kívĹil, megbízott jogi
képviselójének is jelen kell lennie, továbbá jelen lehetnek az ajźn|attevők, valamint az źita|uk
írásban meghatalmazott személyek.

35.) |Jz|eti titokra hivatkozással nem tiltható meg, hogy a pźiyáľ:ati ajánlatok felbontásakor
ismertessék:

a.) az ajánlattevők nevét,

b.) székhelyét (lakóhelyét)'

c.) u általuk felkínált bérleti díjat,

d.) az ingatlanban végezni kívánt tevékenységet,

e.) az egyéb vállalásokat.

36.) A pźúyźr;ati ajánlatok felbontásáról és ismeľtetéséről a Lebonyo|itő jegyzókönyvet kell
készíteni. A jegyzőkönyvet _ amennyiben a bontason az ajánlatÍevők jelen vannak _ az
aj ánlattevők köztil felkéľt személyek hitelesítik.

37.) A bontási jegyzőkönyvnek a 35.) pontban foglaltakon tű|tarta|maznia kell:

a.) a bontás helyét és időpontját, a jelenlevők nevét és azt, hogy milyen minőségben vesznek
részt az eljárásban,

b.) a ptůyáaat téltgyát, a beérkezett ajánlatok szämźń, a hatźriđoben és azon túl beérkezett
aj ánlatok megnevezését,

c.) a páůyéaatok ismeľtetése során elhangzott észrevételeket, javaslatokat, az ajánlattevők
részéről felmerülő kérdéseket és az ana adottvźiaszokat,

d.) egyéb az e|játrźs szempontjából lényeges tényeket és körülményeket.

38.) Apá|yźnati ajánlatok éľtékeléséről a Lebonyolító és annak megbízott jogi képviselője, szükség
esetén közreműködő szakértő źital. a|álrtjegyzőkönyvet keII készíteni, amelynek tarta|maznia
kell:

a.) apźńyánati eljłárás ľövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok szźtmźú,
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b.) a beérkezett ajźtn|atok és esetleges hiánypótlások ismeľtetését,

c.) a beérkezett aján|atok érvényességének és eredményének megállapítását,

d.) a legjobb ajánlatľa vonatkozó javaslat indokait,

e.) a pźůyźlzati e|járás eredményének összefoglaló értékelését, az e|ső két helyre javasolt
pá|yáző megjelölését, ha eľre van mód,

ľ.) uzértékelésbeĺl köz.eľrűködők által fontosnak tartott körtilményeket és tényeket.

39.) Az éľtékelési jegyzőkönyvhöz csatolni kell a felhívás, a pźúyźz;ati dokumentáció, a

dokumentációt megvásárló személyekĺől/szeľvezetekró| készitett lista, valamint a pá|yázatok
bontásáról készült jegyzőkönyv és a benyújtott ajánlatok egy-egy pé|dźtnyźt.

Az aján|atok eľedményének megál|apítása

40.) A pál|yźaatok eľedményét a Kilrő áńlapítja meg. A pźiyź.z;ati ajánlatok eredményét 90 napon
belül kell megállapítani. Az eredmény megál|apítĺásának határideje egy alkalommal
meghosszabbítható. Az tlj hataľidőről, illetve annak fi'iggvényében az ajźln|ati kötöttség
időtartamtnak meghosszabbitásźrő| a Lebonyolító köteles ajánlott levélben tájékoztatni a
pályázőt.

41) A Kiíľó a pźiyźr:ati dokumentációban meghatálrozott énékelési szempontok a|apjźn źilllapitja

meg a pźůyźnat eľedményét és rangsoro|ja a pá|yánati ajánlatokat. A pá|yázat nyeľtese az, aki a
pźl|yźzati dokumenĺációban ľögzített feltételek teljesítése mellett a meghatározott értékelési
szempontok alapjźtn legjobb ajánlatott tette.

42) A Lebonyo|ítő a pźůyázati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon tú|menően is
jogosult megvizsgálni az ajźn|attevők alkalmasságát a szerzodés teljesítéséľe, és ennek során a
csatolt dokumentumok eľedetiségét is eĺlenőrizheti.

43.) A pźiyázati ajánlatok elbírálása során a Kiíró Ínásban felvilágosítást kérhet a pźiyźuati
aján|attevőtől az aján|atban foglaltak pontosítása érdekében. A Kiíró a felvilágosítĺás kéréséről
és annak tartalmáról haladéktalanul ínásban éľtesíti a többi pá|ytnati ajánlattevőt is.

44) A Kiíró apźůyźz;ati ajánlatok e|bitźiásátravonatkozó döntésről írásban, a döntéstől számított 15

napon belül valamenĺryi pźůyźtzati ajźn|atevőt éľtesíti.

45.) A bérbeadásra vonatkozó szerzódést a páiyźnat nyeľtesével kell megkötni. A nyeľtes
visszalépése estén - ha eľľe vonatkozóan a Kiíró döntést hozott _ a páiyźuat második
helyezettjével kel| megkötni a szerződést.

TV. FEJEZET

Á. lalcĺsok béľbeadásáľa iľányulĺó pá|y ázati elj áľások szabályai

46.) A lakásbérleti jogviszony létesítésére vonatkozó pźiyázatok kizźtrő|ag nyilvános e|jźlrás

keretében kerülhet kiírásra. A felhívást legalább 30 napľa kell kifi'iggeszteni.

47.) Páiyáľ;ć: az amagźnszemé|y lehet, aki apéiyázatbanmeghatźtrozottaknak megfelel.

48.) Egy pźůyáző az azonos időpontban meghirdetett lakások közül legfeljebb 3 lakás béľbevéte|ére

nýj that b e pźiy źvatot, a soľrend megi e lölésével.

49.) Apźilyź.zati dokumentáciőnakaz általános részben előírtakon tű|tnta|maznia kell:

a.) a lakás műszaki ái|apotźú, szükség esetén a lakás rendeltetésszeríi használatra alkalmas
ál lapotba hozatalának becsü lt kö ltségét,
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b.) a lakásra megállapított bérleti dijat, valamint az évenkénti emelkedés méľtékét, ha az emelés
métékét önkormányzati ľendelet elóirja,

c.) a béľbeadás feltételeit,

d.) a, eľedmény közlésének módját és időpontját'

e.) a pźiyźaat egy éb feltételeit,

f.) figyelmeztetést aľľa, hogy amennyiben a p,źĺ|yźľz(l valótlan adatot ktiztll, a pá|yázatźłt

éľvénýelenné kell nyilvánítani, illetve ha a valótlan adat közléséről Kiíró a pźt|yźnat

eredményének megállapítását követőęn szerez tudomást, vagy a páiyazó az eredmény
megá||apitźtsát követően közöl valótlan adatot, a pźúyázat nyertesének nyilvánított páiyźaő
elveszti a bérleti szerződés megkötésére vonatkozó jogosultságát.

50.) A pźiyźľ;atot a Kiíró źita| jőválhagyott nyomtatványon kell benýjtani, az ettől eltérő
formátumban benyújtott páiyázat érvénýelen. A Kiíró a felhívásban, a nyomtatványban nem
szeľeplő további adatokat is kérhet.

51.) A pźiyźnatokat a LebonyolÍtó értékeli. Az értékelés során, amennyiben külső szakértő igénye
vételére kertilt sor' a Lebonyolító köteles figyelembe venni a szakéľtő véleményét, és azt az
éľtékelésről késztilt jegyzőkönyvben rögzíteni. A eredményét a Kiíľó á||apitja meg és vźiasztja
ki a nyeľtes aján|attevót.

52.) A Kiíró apźiyánatnyeľtese mellett meghatźrozzaazt a sorrendben következő pá|yźzőt, akivel a
nyertes pá|yáző visszalépése esetén a bérleti szerződéstmeg kell kötni.

53.) A Kiíró dönthet úgy is, hogy a páiyá.z:at éľtékelése során azonos pontszámmal rendelkezők
közül a nyeľtest és a második helyre sorolt pályĺĺzót sorsolás ritján kell kiválasztani.

Sorsolás

54.) A pźiyánatok éľtékelése alapján azonos pontszámot e|ért pźiyánók közül a nyertes és a második
hetyezett személyének megá|lapítására vonatkozó soľsolást közjegyző közremiiködésével kell
megtartani. A sorsolásró| a közjegyző, közjegyzoi okiratba foglalt jegyzőkönyvet készit,
amelyet apźiyźnatokbontísáról és értékeléséró|készitett jegyzőkönywel együtt kell megőrizni.

A pá.Jy ázatok felbontása és éľtékelése

55.) Az ajén|atok felbontását és értékelését jegyzőkönyv felvételével a Lebonyolító végzi, majd ezt
követően javaslatot tesz a Kiirő számára az e|jérás érvényességének és eredményességének,
valamint az ajźtn|atok érvényességének a megáń|apításaľa, amelyről a Kiíró apźiyźnati ajánlatok
elbírálása soľán dönt.

56.) Azajźn|atokattarta|maző zártborítékokat a Lebonyolító apályánati dokumęntációban megjelölt
időpontban bontja fel'. Az ajánlatok felbontásánál a Lebonyolítón kívül megbízott jogi
képviselőjének is jelen kell lennie, továbbá jelen lehetnek az aján|attevők, valamint az áůtal'uk

írásban meghata|mazott személyek.

57.) Nem tiltható meg, hogy apźůyéz:ati ajánlatok felbonüísakor ismertessék:

a.) apźůyźzó nevét,

b.) a lakóhelyét,

c.) az ajźn|ati árat.

58.) A pźl|yźaati ajánlatok felbontásĺáról és ismeľtetéséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkonyvet _ amennyiben a bontĺáson az ajátn|attevők jelen vannak _ az ajźn|attevők közii|
felkéľt személvek hitelesítik.
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59.) A jegyzőkönyvnek az 57.) pontban foglaltakon túl taľtalmaznia kell:

a.) a bonĹás helyét és időpontját, a jelenlevők nevét és azt, hogy milyen minőségben vesznek
részt az eljárásban,

b.) a pźůyázat tźrgyźtt, a beérkezett ajánlatok szźmtú, a határidőben és az azon tű| érkezett
aj ánlatok megnevezését,

c.) a pźůytuatok ismertetése során elhangzott észrevételeket, javaslatokat, az ajánlattevők
részérő| felmerülő kérdéseket és azana adott válaszokat,

d.) eryéb azeljźtrás szempontjából lényeges tényeket és körülményeket.

60.) Apá|yázati ajánlatok értékeléséról a Lebonyolító és annak megbízott jogi képviselője, szükség
esetén közreműködő szakértó źita| a|túrtjegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tafta|maznia
kell:

a.) apźiyźzati eljárás rö'vid ismeľtetését, a beérkezett ajánlatok szźtmźú,

b.) a beérkezett aján|atok és esetleges hiánypótlások ismeľtetését,

c.) a beéľkezett ajánlatok éľvényességének és eredményének megállapitásáú,

d.) a legjobb ajźn|atravonatkozó javaslat indokait,

e.) a pźiyázati e|jź.ľás eľedményének összefoglaló éľtékelését, az első két helyre javasolt
pźůyźtzó megjelölését, ha erre van mód,

f.) az értékelésben közľeműködők által fontosnak taľtott körülményeket és tényeket.

61.) Az éľtékelési jeg7zőkönyvhöz csatolni kell a felhívás, a pźńyźzlati dokumentáció, a
dokumentációt megvásárló személyekĺől készített lista, valamint a pá|yźzatok bontásáról
készültjegyzőkönyv és a benyujtott ajánlatok egy-egy példányát.

A' páiyá.zati ajánlatok eľedményének megál|apítása

62.) A' pźiyázatok eredményét a Kiíro źi|apítja meg. A pá|yánati ajánlatok eredményét a lehető

legľövidebb időn beltil kell megállapitani. Az eredmény megállapításának hatarideje egy
alkalommal meghosszabbítható. Az tlj haüáridőről, illetve annak fiiggvényében az ajźn|ati
kötöttség időtartamának meghosszabbításaról a Lebonyolító köteles kifiiggesztés tltjátn

tź$ékoztatniapáiyźr;ókat.

63.) A Kiíľó a pźůyázati dokumentációban meghatźrozott értékelési szempontok alapján áůlrapitja

meg a pźńyźnat eredményét és rangsorolj a a páiyázati ajánlatokat. A ptúyéuat nyertese az, aki a
pźĹyázati dokumentáciőban rögzített feltételek teljesítése mellett a meghatározott éľtékelési
szempontok a|apjźn a legiobb aján|atottette.

64) A Lebonyolitő a pźůyźľ;ati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon tulmenően is
jogosult megvizsgálni az ajźn|attevők alkalmasságát a szerzőđés teljesítésére, és ennek soľán a
csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.

65.) A páůyáz;ati ajánlatok e|bítźiása során a Kiíľó íľásban felvilágosítást kérhet a pźiyźz;ati
ajźn|altevótó| az ajźn|atban foglaltak pontosítása érdekében. A Kiíró a felvilágosítas kéréséről
és annak tarta|márő| haladéktalanul írásban értesíti a többi pźiyázati ajánlaťtevőt is.

66.) A bérbeadásra vonatkozó szerzóđést a pźilyázat nyertesével kell megkötni. A nyeľtes
visszalépése estén - ha erre vonatkozóan a Kiíró döntést hozott _ a péůyźnat második
helyezettjével kell megkötni a szerződést.
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A pá|yánat eredményének közzététele

67 .) A pá|yázat eredményét a benýjtási határidő |ejtrtźúó| számitott 90 napon beliil ki kell hirdetni.

68.) A pźůyázat eredményét legalább 10 munkanapra a Lebonyolító és a Polgáľmesteri Hivatal
hiľdetőtábláján ki kelt függeszteni, a Lebonyolító és az onkormányzat intemetes poľhálján
közzé kell tenni.

69.) A pá|yázat eredményéről a nyertes pá|ytnőt ajánlott levélben értesíteni kell.

v. FEĺBZET

Lalaĺs és nem lalĺĺs céljáľa szolgáló ingatlanok tulajdonjogának e|idegenítéséľe iľányuló
pá|y árzati elj áľáso k szabályai

A' páiy ázati elj áľás a|típusai

70.) Apźiyź"z;ati eljárás lehet

a.) egyfordulós: a benyújtott ajánlatok
megllatározza a benyijtott pźůy źnatok
eredményének megállap ításfu a.

b.) tiibbfordulós: Amennyiben a benyújtott ajánlatok a|apján több ajánlattevő a meghatźrozott
éľtékelési szempontok szerint a legmagasabb pontsámot éri eI, a Lebonyolító a második
fordulóban _ ezen ajánlattevőktől _ új ajánlatot kéľ. Amennyiben ismételten azonos
ajánlatok éľkeznek, Lebonyolító addig kéľ be újabb ajánlatokat, ameddig olyan ajánlat nem
érkezilk, amíg nem választhatő ki a legjobb ajźn|at.

71,) A pźiyźnati dokumentációban ki kell kötni annak az ajźn|attevő általi tudomásulvételét és
elfogadását, hogy a Kiirő az ajánlattételi hatĺáridőt egy alaklommal meghosszabbíthatja.

' Lebonyo|ító azajźn|attéte|ihatźtndőrő| köteles a 3.) a.) és c.) esetben hirdetméný kifüggeszteni,
míg a 3.) b.) és d.) pontok esetében azajźn|attevőket íľásban közvetleniil értesíteni.

A felhívás és dokumentáció taľtalmi elemei

72.) A felhívásnak és a dokumentációnak az áita|ttnos szabályokban meghatározottakon túl
tartalmaznia kell

a.) a pá|yáaati aján|atok bontásának helyét, időpontját' és az arra szóló felhívást, hogy az
ajźtn|attevővagymeghata|mazottjaabontásnál jelenlehet,

b.) apáúyázat eredményétmegáů|apitő szervezet megnevezését, |egkésőbbi időpontját,

73.) A pźiyázati eljárásban való részvétel aján|ati biztosíték megfizetéséhez va|ő kötése esetén az
aján|ati biĺosíték összege a Kiíró á|ta| rögzített érték, amely nem lehet kevesebb a minimális
vételĺár I0 %-źná'|.

A minimáIis vételáľ iisszege

74.) A minimális véte|árat, ha a Kiíró másként nem dönt

a.) első izben az ingatlan értékbecslésében megállapított forgalmi éľték l00 %o-aképezi,

alapjźn a Lebonyolító éľtékeli a páiyá'r;atokat,
sorrendjét, és javaslatot tesz a KiÍľónak a pźůyázat
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b.) második árverés esetében aziĺgat|an értekbecslésében megállapított foľgalmi érték75yo-a
képez| ha az e|ső árverés azért vo|t sikeľtelen, mert az áľverés megkezdését megelőzően
senki nem regisztrtůt,

c.) haľmadik árveréstő| az ingat|an értékbecslésében megállapított forgalmi érték 50 %-a
képezi, ha a második árverés azértvo|t sikertelen, mert az árverés megkezdését megelőzően
senki nem regisztrźit,

d.) az eredménýelen felhívásában meghat'źtrozott összeg képezi, amennyiben új áruerés

kiírásáľa azért kerijlr sor, mert az e|jźrźs eľedménýelen volt, vagy sem az e|só, sem a
második helyre sorolt ajánlattevő nem kötötte me9az adásvételi szerzodést.

A pá|y áuztok felbontása és éľtékelése

75) Az aján|atok felbontását és értékelését jegyzőkönyv felvételével a Lebonyolító végzi, majd ezt
követően javaslatot tesz a Kiirő számźra az e|járás érvényességének és eredményességének,
valamint azaján|atok érvényességének megállapitásźra, amelyről a Kiíró apá|yźuati ajánlatok
eľedményének megállapítása során dönt.

76) Azajźn|atokattarta|maző zźrtbotitékokat a Lebonyolító a pźiyźnati dokumentációban megjelölt
időpontban bontja felr. Az ajánlatok felbontásánál a Lebonyolítón kíviil, megbízott jogi
képviselőjének is jelen kell lennie, továbbá jelen lehetnekazaján|attevők, valamintazźL|tal'uk
írásb an rne ghatatmazott szemé lyek.

77.) Üzleti titoka hivatkozással nem tiltható meg, hogy a pźiyźz;ati ajánlatok felbontásakoľ
ismeľtessék:

a.) az ajánlattevők nevét,

b.) székhelyét (lakóhelyét)'

c.) a megaj án|ott véte|árat,

d.) a vételáľ megfizetésének módját.

78.) A pźiyázati ajánlatok felbontásáľól és ismeľtetéséről jegyzőkönyvet kel| készíteni. A
jegyzőkönyvet - amennyiben a bontĺĺson az ajźn|attevők jelen vannak _ az ajźln|attevők közül
felkéľt személyek hitelesítik.

79 .) A jegyzőkönyvnek a 77 .) pontban foglaltakon tul taľtalmaznia kell:

a.) a bontĺás helýt és időpontját, a jelenlevők nevét és azt, hory milyen minőségben vesznek
részt az eljráľásban,

b.) a pźńytľ;at tárgyát, a beéľkezett ajánlatok szźtmźú, a hatáĺidóben és az azon tű| érkezett
aj ánlatok megnevezését,

c.) a pźiyázatok ismeľtetése soľán elhangzott észĺevételeket, javaslatokat, az ajźn|aÍtevők
részéról felmerülő kéľdéseket és az aľĺa adott válaszokat,

d.) egyéb aze|jźtrás szempontjából lényeges tényeket és körülményeket'

80.) Apá|yźtzati ajánlatok éľtékeléséľől a Lebonyo|ító és annak megbízott jogi képviselője, szükség
esetén közremiĺködő szakértó źúta| a|álrtjegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tarta|mamia
kell:

a.) apá|yźaati eljarás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok szźtmźú,

b.) a beérkezett ajźn|atok és esetleges hiánypótlások ismertetését,

c.) a beéľkezett ajźn|atok éľvényességének és eredményének megállapitását,

d.) a legjobb aján|atravonatkozó javaslat indokait,
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e.) a pźl|yźaati eljárás eľedményének összefoglaló éľtékelését, az első két helyre javasolt

pźiyaző megjelölését, ha erre van mód,

f.) azértékelésben közremĹĺködők által fontosnak tartott körülményeket és tényeket.

81.) Az értékelési jegyzőkönyvhöz csatolni kell a felhívás, a pźiyźnati dokumentáció, a

dokumentációt megvásáľló személyekről/szeľvezetekłó| készített lista, valamint a pá|yźzatok
bontásáľól készültjegyzőkönyv és a benýjtott ajánlatok egy pé|dányźú.

A' páIryázati ajánlatok eľedményének megállapítása

82.) A ptiyźzatok eredményét a Kiíró áůlrapitja meg. A pźńyáz;ati ajánlatok eredményét a lehető

legrövidebb időn belül kell megállapítani. Az eredmény megállapításának hatarideje egy
alkalommal meghosszabbítható. Az tlj hatĺáridőről, illetve annak fiiggvényében aZ aján|ati

kötöttség időtaľtamának meghosszabbításáról a Lebonyolító köteles ajánlott levélben
tźýékoztatni a pźiy źaőt.

83.) A Kiíró a ptůyázati dokumentációban meghatározott értéke|ési szempontok a|apjźn állapítja
meg a pźt|yźaat eľedményét és rangsoro|ja a pá|yázati ajánlatokat . A pźůyźuat nyeľtese az, aki a
ptt|ytzati dokumentációban rogzített feltételek teljesÍtése mellett a meghatározott éľtékelési

szempontok a|apján a legjobb ajánlatott tette.

s4.) A Lebonyolítő a pźiyáľ:ati dokumentációban igényelt iĺatokon és adatokon túlmenően is
jogosult megvizsgálni az aján|attevők alkalmasságźt a szerzőđés teljesítésére, és ennek soľán a

csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.

85.) A pźt|yźuati ajánlatok elbírálása során a Kiíľó írásban felvilágosítást kérhet a pállyáu;at\

ajźn|aÍtevotő| az ajźn|atban foglaltak pontosítasa érdekében. A Kiíro a felvilágosítrás kéréséről

és annak tzrtďlmźről haladéktalanul írásban éľtesíti a többi péiyźnati ajánlattevőt is.

86.) A Kiíľó apá|yánati ajánlatok e\birźt|źsźra vonatkozó döntésről írásban, a döntéstő| szźtmított |5

napon belül valamennyi ajanlatevőt értesíti.

87.) Az elidegenítésre vonatkozó szerzódést a pźiyźaat nyeľtesével kell megkötni. A nyeľtes

visszalépése estén - ha erre vonatkozóan a Kiíró döntést hozott _ a pźůyttzat második
he|y ezett1ével kell megkötni a szerződést.

A vételáľ megÍizetése, az adásvéte|i szerződés feltételei

88.) A vételaľ megťrzetése töľténhet:

egyösszegben,

banki hitel felhasználásáva|

részletfizetéssel

89.) A nyeľtes aján|attevő köteles a pá|yźvat elbírálásaról szóló értesítés kézhezyételét követő 15

munkanapon belül adásvételi szerződéstkötni és

a véte|ár eryösszegben történő megfizetése esetén _ az ajźn|ati bizosíték összegével

csökkentett _véte|érat azadásvéte|i szerzőđés megkötéséig eladónak megfizetni,

a véte|źr banki hitelből töľténő kiegyenlítése esetén a nyeľtes ajálĺ|attevő köteles a ptiyánat
elbírálásáľól szóló étesítés kézheméte|ét követő 15 napon belül tulajdonjog fenntartással

adásvételi szerződést kötni és abeťlzeteÍt aján|ati biztosítékot, az tĺ|ta|a megajánlott vételar

50 %-áig kiegyenlíteni. A fennmaľadó 50 % kiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe,

amely teljesítésére - a Budapest Fővárosi Önkormányzat, va|amint a Magyar Allam
elővásarlási jogának gyakorlására rendelkezésre źi|ő hatánidő leteltéről szóló éĺtesítés

kézÁezvéte|étől számított 45 munkanap źú| a nyeľtes aján|attevő rendelkezéséľe. A vételrár
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megfizetéséľe vonatkozó hataridő nem hosszabbítható meg. Banki hitel felhaszná|źsa esetén
az aján|ati biĺosíték foglalónak minősü l.

c.) ľészletfizetés esetén _ az ajźn|ati bizosíték ö,sszegével csökkentett _ véte|ár 50 %o-źt a
szerződés megkötéséig megfizetni. A fennmaľadó vételárhátra|ék rendezésére legfeljebb 5

év a|att, a jegybanki alapkamatnak megfelelő méľtékíĺ kamattal növelten, havonta egyenlő
ľészletekben, minden hónap 15. napjáig t<jľténő rész|etfizetés mellett van lehetősége a
vevőnek. A Kiíró kikiiti, hngy rész|etfizetés esetén az Önkoľmányzat a fennálló
véte|árhźtra|ék és járulékai erejéig jelzálogjogot, ennek biztositására elidegenítési és
terhelési tilalmatjegyeztetbe azingat|antulajdoni |apjára első helyen. Részletfizetés esetén
a részletek beérkezésének hatĺárideje minden hónap 15. napja. Eladó az esedékes
részletekről aszámlát a teljesítést követően állítja ki és küldi meg vevő részére.

Az ingat|an birtokbaadása

90.) Eladó az ingatlanokat a vételár egyĺisszegiĺ és részletekben történő megfizetése esetén a Magyaľ
Allam elővásáľlási jogának gyakorlására vonatkozó nyi|atkozat megérkezését, vagy az
elővásárlási jog gyakorlásáľa rendelkezésre álló hatáľidő eredménýelen elteltét követő 5 napon
belü| előre egyeztetett időpontban adja binokba. A vételár banki hitelből töľténő megfizetése
esetén a birtokbaadás, a vételár eladóhoz tö,ľténő megéľkezését követő 5 napon belül, előre
egy eztetett i dőpontban töľtén ik.

vr. FEJEZET

A lalĺísok és nem lalĺĺás céljáľa szolgáló helyiségek áruerésľe vonatkozó szabá|yok

Az áľveľésľe vonatkozó sajátos szabályok

91.) Árverés esetén a kiírást a felhívás tarta|mazza, amelynek az általános részben
megllatfu ozottakon túlmenően a következőket kell tarta|maznia:

a.) aZ árveľésen való részvételľe feljogosító jelentkezesi |ap beszerzésének és benyújt.ásának
helyét, módját és haüáľidejét,

b.) u áľverés időpontját és helyét,

c.) u árveľés eredményének megállapitását.

92.) A kikiáltási fuat,haa Kiíró másként nem dönt

a.) lakás esetében

a.a.) első ízben az ingat|an éľtékbecslésében megállapított likvid forga|mi érték |00 %-a
képezi,

a.b.) második árverés esetében az ingatlan éľtékbecslésében megállapított likvid foľgalmi
érték 75 %o-a képezi' ha az első łáľverés azért volt sikertelen, meľt az árverés
megkezdését megelőzően senki nem regisztrźit,

a.c.) harmadik ĺáĺveréstől az ingat|an értékbecslésében megállapított likvid forgalmi énék
50 %o-a képezi, ha a második árverés azért vo|t sikeľtelen, mert az árveľés
megkezdését megelőzően senki nem regisztrźit,

b.) helyiség esetében

b.a.) első ízben az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid foľgalmi érték 80 %o-a

képezi,
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b.b.) második áľverés esetében az ingat|an értékbecslésében megállapított likvid foľgalmi
érték 65 %o-a képezi, ha az első árverés azért vo|t sikeľtelen, mert az árverés
megkezdését megelőzően senki nem regisztrá|t,

b.c.) haľmadik árveréstő| az ingat|an éľtékbecslésében megállapított likvid forgalmi énék
50 Yo-a képezi, ha a második árverés azért vo|t sikeľtelen, mert az árverés
megkezdését mege|őzóen senki nem regisztrált,

c.) az eredménýelen felhívásban meghatározott összeg képezi, amennyiben új áľverés kiíľására
azéľt kerül sor, meľt az e|jźrźs eredménýe|en volt, vagy sem az e|so, sem a második helyre
sorolt ajánlattevő nem kötötte me9az adásvételi szerződést.

93.) A forgalmi értéket a vagyontźrgyak étékesítésére és hasznosításara vonatkozó jogszabályok
figyelembe vételével a Kiíró hagyja jővá.

94.) Az áľverésen való részvétel aján|ati biztosíték megfizetéséhez kötött, amelynek összege a Kiíró
tůta| rögzitett érték, de nem lehet kevesebb az ingat|an kikiáltĺási źrźtnak I0 %-źnái.

95.) Az árverésen történő regisztľáció (elentkezési |ap leadásą bánatpénz beťlzetése, közjegyzói
adatfelvétel) a kikiáltási árra tett ajánlatnak minősül.

96.) Amennyiben az első áľverés azért nem vezetett eredményre, mert a 25 mi||iő forint foľgalmi
érték alatti ingatlan esetében nem volt licitáló, űgy az ingatlan vételi kéľelemÍe az ingatlan
elidegenítéséľől szóló önkormányzati rendeletben foglalt feltételekkel, a tulajdonosi joggyakorló
döntése a|apjźn elidegeníthető.

97 .) Az źrverés levezetésérő| _ha a Kiíró másként nem dönt _ a Lebonyolító gondoskodik. Az
árverésijegyzőkönyv vezetéséľe lakás és nem lakás cé|jáĺaszol'gáúó helyiség árverése esetén

közjegyzőt kell felkérni, más esetben jogi képviselő jelenléte kötelező.

98.) Az álĺl erés eredményét az árverés |ev ezetóje állapítj a meg.

99.) Az átrverés |evezetőjének ismertetnie kell:

a.) az árverés tárgyának adatait (cím, heIyrajzi szÁm, tulajdoni hányad, alapteriile! funkció,
komfort fokozat, egyéb az elidegenítést nem akadźůyoző terhek, kötelezettségek, az
átlagostól eltérő, az ingat|an źi|agźra vonatkozó infoľmációk),

b.) a hiľdetés hitelességének körülményeit,

c.) a kikiáltźsi źtrat,

d.) a lebonyolítás szabályait,

e.) az árverés eredményének megállap itásźlra vonatkozó szabályokat.

100.) A licitlépcső mértéke minimum a kikiáltási ár felfelé, 10.000,- Ft-ra kerekített összegének2oÁ-
a, de legalźtbb tízezer foľint. Az árverés levezetője a licitlépcső mértékét a je(entkezok
egybehangzó megállapodásaa|apjéln ettől magasabb méľtékben is meghatározhatja.

I0|.) Az árverés nyertese az, aki a többi éľvényes aján|athoz képest a legmagasabb összegiĺ - az
aktuális kikiáltási źrat e|&ó vagy meghaladó - érvényes ajánlatot teszi.

I02.) A nyertes ajánlattevő tészére abeťlzetettbźnatpénz avéte|étba beszámításra kerül.

103.) Vételfuajźnlat tzonos |icitfura (licitlépcsőľe) nem tehető. Az azonos licitárra tett második
ajźn|atot a következő licitlépcsőre tett ajánlaürak kell minősíteni.

l04.) Amennyiben az árverésen többen is regisztľáltak, de a kikiáltási árat meghaladó ajánlatot senki
nem tesz, és így a kikiáltási arat többen iS tartják, az azonos ajźnlatot tevők a vagyontárgyat
közösen, az á|ta|uk meghatźlrozott tulajdoni hányad aránytlban jogosultak megvásráľolni.

105.) A nyertes aján|attevő azźlrverést k<jvető

a.) 15 munkanapon belül köteles az źůtala megajánlott vételár és a letétbe helyezettbźnatpénz
közötti összeg különbözetét a Kiíró által megjelölt bankszámlára beťĺzetni, valamint a
szerződés megkötéséhez sziikséges adatait az árverés Kiírójának megadni, és az áľveľésen
vái|a|t feltételekkel adásvételi szerződést kötni.
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b.) 30 munkanapon belül köteles azá|ta|a megajánlott vételár és a letétbe helyezett bánatpénz
közötti összeg kĹilönbözetét a Kiíró által megjelölt bankszám|ára beťlzetni, valamint a
szerződés megkötéséhez szükséges adatait az ttverés Kiírojának megadni, és az árverésen
vállalt feltételekkel adásvételi szerződést kötni, amennyiben a vétetár megťrzetését
munkáltatói támogatás, lakás-takarékpénztári kifizetés, állami gondozásból kikerült személy
részére nýjtott támogatás igénybevételére a|apona vesz részt az árverésen, és eľről szóló
hiteles igazo\ástazárverés megkezdése előff a Kiírónak átadja,

c.) 15 naptári napon belül köteles az źita|a megajánlott vételárat, a megajánlottvéte|źtr 50%-
ának megfelelő összegig a Kiíró által megjelölt bankszám|tra befizetni, valamint a
szerződés megkötéséhez szükséges adatait az árverés Kiírójának megadni, és az árverésen
vállalt feltételekkel tulajdonjog fenntaľtással vagy fiiggőben taľtással adásvételi szerzódést
kötni, amennyiben a véte|źlrat banki hitel felhasználásźna|' kívźnja kiegyenlíteni. A vevő
álta| megajánlott teljes véte|źlrat az trverés napjától számitott 45 munkanapon belül
kiegyenlíteni.

d.) a vételáľ megfizetésére nyitva álló határidó, a nemzeti varyonról sző|ő 2011. évi CXCVI.
törvény 14. $ (2) bekezdéséven szabá|yozott elővásárlási jog fennálltsa esetén, az
elővásĺárlási jog gyakorlására fennálló idő \ejźrtźtnak a nyertes pźiyázőva| töľténő
kĺizlésének napjával kezdődik.

106.) Az adásvétel során a vevő az áita|a megajánlott vételár f0 %o.ttt foglaló címén ťlzeti meg az
eladó részére. A tulajdonjog bejegyzéséhez a Lebonyolító a teljes vételár beéľkezését követő 5

napon belül köteles kiadni ahozzźĄára|ó nyilatkozatot. Tulajdonjog fenntaľtással vagy fiiggőben
taľtással kötött adásvételi szerződés esetén a vevőnek felróható k<irĺ'ilmény az is, ha a
határidőben a banki hitelt nem kapja meg.

107.) A nyertes ajánlattevő elveszti szerződéskötési jogosultságát és az áůta1ra megťlzetettbźnatpénn.,
ha

a.) a nyeľtes ajánlattevő a 105.) pontban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget,

b.) a lakás-takańkpénztźrikifizetés nem tö'rténik meg,

c.) a kéľt támogatás elutasításľa keľül,

d.) a vevő a banki hitelt nem kapja meg,

e.) tulajdonjog fenntaľtással vagy fiiggőben tartással kötött adásvételi szęrződés esetén a teljes
v ételrźr at haĺáridőben nem fizeti meg.

108.) Amennyiben a vevő banki hitel felhasználásával vásárolta volna megaz ingatlant, de elvesztette
szerződéskötési jogosu|tságátt, meľt a teljes véte|árat hatĺáridőben nem ťlzette ffi€g, a
bźnatpénzként/foglalóként megÍizetett összeg a Kiíľónál maľad. A fennmaradó összeget a Kiíró
a szerződéskötési hataridő utolsó napjától számított 15 napon belül kamatmentesen fizeti vissza
vevő részéľe

109.) Amennyiben a nyeľtes aján|attevő szerződéskötési jogosultságát elvesztette, a második legiobb
ajźn|at7evót írásban, 15 munkanapos jogvesztő hatráľidő kitíĺzéséve|, az źmerésen źúta|a

megajánlott vételaron szerződéskötésre kell felhívni. Amennyiben a második ajátn|attevő a
felhívásban foglaltak a|apjźln élni kíván az adásvételi szerződéskotés lehetőségével, a Kiírő az
e|óző pontokban foglaltak éľtelemszeľÍĺ a|ka|mazásźtva| az adásvéte|i szerződést megköti.

t l0.) Új árveréstkell kiíľni abban az esetben, ha:

a.) a második legkedvezőbb ajánlatot tevő vásáľlása valami|yen okból meghiúsul,

b.) vagy az źtverésen többen is regisztľáltak, de a kikiáltási źratmeghaladő ajźn|atot senki nem
tett, igy a kikiáltási árat többen is taľtják, és az azoĺos ajánlatot tevők a vagyontárgyak nem
kívánj ák kö'zö'sen megvásárolni.
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Az ingatlan biľtokbaadása

11 1.) Eladó az ingat|anokat a vételrár egyösszegíĺ és részletekben töľténő megfizetése esętén aMagyar
Allam elővásárlási jogának gyakorlására vonatkozó nyilatkozat megéľkezését vagy az
elővásáľlási jog gyakorlásara rendelkezésľe álló hatráridő eredménytelen elteltét követĺí 5 napon
belül előre egyeztetett időpontban adja binokba. A véte|źľ banki hitelből történő megfizetése
esetén a biľtokbaadás, a véte|źr eladóhoz történő megérkezését követő 5 napon belül, előre
egy eztetett időpontb an történ i k.

FEJEZET

Bontási és űjjáépítési vagy átalakítási kötelezettséggel eladandó épületekľe vonatkozĺó
veľsenyeztetés sajátos szabályai

112.) onkormźnyzati ingatlan (ingatlanrész) elidegenítése vagy önkormányzati ingatlannal
kapcsolatos vagyoni értékíi jog haszrosítása űgĺ is lehetséges, hogy a jogszabźůyi feltételek
fennállása esetén az onkormányzat vál||a|ja, hogy az ingatlanra önállóan vagy a felhívásnak
megfele|ő ajránlatot benýjtók közij| tárgyalás alapján a kiválasztott ajánlattevővel együtt
tźrsashźaat a|apít.

113.) A l12.) pontban foglaltakat különösen akkor indokolt alkalmazni'ha az Önkoľmányzat bontási
és lijjáépítésivagy átalakíĺási kötelezettséggel ad el épületrészeket, vagy tetőtér beépítésre vagy
emeletráépítésre, illetve közös hasnźiatű éptiletrész tarsasházi külön tulajdonná való
źLta|akitásźra (a továbbiakban együtt: építési munka) biztosít jogi lehetőséget.

||4.) Az onkoľmányzat vźi|a|hatja, hogy hozzźtjźm| a társashźni alapító okiľat értelemszeriĺ
módosításához, ha a nyeľtes aján|attevő az épitési szabályok betartźsáwa| saját költségére új
társashazi külön tulajdont hoz |étre, vagy a meglévő ktilĺin tulajdont bővíti, ideéľtve ań az esetet
is, ha a meglévő külön tulajdon elbontásána| (áta|akításával) annak helyébe új kĹilön tulajdont
hoz létre.

115.) Előzetesen meg kell állapítani, hogy mely kultin tulajdonok lesznek az önkormźnyzat
kizárólagos tulajdonai és dú, hogy a társashźni közös tulajdonú épületrészekből aZ
onkormányzat melyekľe igényel kizárólagos haszná|atotés hasznosítási jogot.

116.) Az építési munka e|végzésének céljával vagy fe|tételével hasznosított épületek esetén az
onkoľmányzat e|őírhatja,hogy a nyeľtes aján|attevő atźrsasházi közös tulajdonú épületrészek
felújítását is végezze el, ideértve indokolt esetben az egyes tźlrsashźni közös tulajdonú
közmťiv ezetékek cseréj ét i s.

||7.) Ha az onkoľmźnyzat építési munkára kíván jogi lehetőséget biĺosítani onkormányzat
tulajdonában is álló épületen, a versenyeztetésről való döntés előtt meg kell állapítani, hogy

a.) az Önkoľmányzat á|tal éľtékesítendő ingatlan(rész) vagy beépítési lehetőség igényelhető
ellenéľtékének legkisebb összegét,

b.) azérintett épület(rész) állapota miatt szükség van-e arľa, hogy azonkormányzatköte|ezze a
nyertest az épiilet közös használatu épiiletrészeinek és/vagy eryes közö,s használatu
közmúv ezetékek c seréj é nek az elv é gzésér e,

c.) meghatáĺozhatő-e az Önkoľmányzat ľendelkezésére álló adatok a|apján a munkálatok
pontos műszaki tartalma és az önkormźtnyzati táľsashazi közös tulajdoni hrányada a|apjźn
számítottválrhatő költsége, ha a b.) pontban foglalt kötelezettség előínásra kerüI.

118.) Az ajánlattevőtől igényelni kell

a.) az előírások figyelembe vételével készített részletes progľamot (leírást) a tekintetben, hogy
a projektépĺilet bontása és rijjáépítése, áttalakítźsa, a tetőtét beépítése, emeletráépítés, illetve
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közös hasznźiatű épületrész tźrsasháni kĹilön tulajdonná való áLta|akítźLs sońn milyen munkát
kíván végezni (a megvalósítandó épi.ilet funkciója, u ii épületrészek alapterülete,
elhelyezkedése, kapcsolódása a megmaradó épületekhez),

b.) a projekt éptileten az aján|attevő źita| szükségesnek taľtott azon fe|űjitási, átalakítasi
munkálatok részletes műszaki taľtalmának bemutatását és költségvetését, amelyek a közös
használafu épületrészeket és közös közmuvezetékeket, beľendezéseket érintik, annak a
megválaszolásával, hogy ezen munkálatok mennyiben szükségesek az aján|attevő źůta|

elvégezni kívánt építési munkálatokhoz,

c.) a b.) pont szerinti _ az ajźn|attevő által elvégezni kívánt, azitjjáépítési, átalakítási, atetőtér
beépítési, emeletľáépítési stb. építési munkálatokkal ĺjssze nem fi.iggő - felújítas (átalakítás)

költségeihez az aján|attevő á|ta| az onkormányzattől igénye|t hozzáĘźtrulás mértékét és a
foľrások átadásźnak igényelt ütemét,

d.) az ajánlattevő kivitelezési orgaĺizáciőra vonatkozó elgondolásait és ľészletes ütemtervét a
kivitelezésre, a k<izös épü|etrészeket érintő munkálatok műszaki és pénzügyi ütemtervére
kiterjedően,

e.) az onkormányzat szttmára felajánlott pénzbeli ellenérték mértékéľe vonatkozó
nyilatkozatot,

f.) az ajźn|attevő źůta| vá||a|t garanciálk megjelölését a fe|ajánlott pénzbeli ellenéľték
megfizetésére és az elvégezni kívánt munká|atokľa,

g.) a tarsashźn a|apítő okiľatának és a szervezeti és miĺkodési szabźůyzatának ajtnlattevo źital
javasolt szövegét az épitési munkák elvégzése utĺáni időszakľa, ideéľtve a tźlrsasháa

míĺködési költségei meghatározásának az elveit is.

A' pá|yázati eljárás altípusai

1 19.) A versenyeztetési eljárás lehet

a.) egyfoľdulós: a benyrijtott ajánlatok a|apján az eljárás soľán megállapíasľa keriil a

versenyeztetési eljárás eredménye

b.) többfordulós: Amennyiben a benýjtott ajánlatok alapjántöbb ajánlaĺevő a melh atároźott
éľtékelési szempontok szerint a legmagasabb pontszámot éri el, a Lebonyolító a második
fordulóban _ ezen ajánlattevőktől - új ajźn|atot kér. Amennyiben ismételten azonos
ajánlatok érkeznek, Lebonyolító addig kér be újabb ajźn|atokat, ameddig olyan ajánlat nem

érkezik' amíg nem vźiaszthatő ki a legiobb ajźn|at.

I20.) A kiírásban ki kell kötni annak az aján|atkvő á|ta|i tudomásulvételét és elfogadását, hory a
Kiiró az ajźn|attéte|i határidőt egy alaklommal meghosszabbíthatja Lebonyolító az ajźn|attéte|i

határidőről kdteles a 3.) a.) és c.) esetben hirdetméný kifüggeszteni, míg a 3.) b.) és d.) pontok
esetében az aján|attevőket írásban közvet|enül éľtesíteni.

A felhívás taľtalmĺ elemei

I21.) Afelhívásnak a köz<is részben meghatźtrozottakon tul taľtalmazniake||

a.) apźiyźtzati ajánlatokbontási eljĺáľásánakhelyét' időpontját, ésazarra szóló felhívást, hogy
az ajźn|attevő a bontásnáljelen lehet,

b.) a pźńyźľ;at eľedményét megállapító szervezet megnevezését, legkésőbbi az eredmény
me gźi|apitźtsának időpontj át.

I22.) A pá'|yázati eljrárásban való részvétel ajánlati biztosíték megfizetéséhez való kötése esetén az
aján|ati biztosíték összege a Kiíró źita| rögzített élték, ame|y nem lehet kevesebb az ingat|an

minimális (bruttó) véte|źľának |0 %-źłná|'
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123.) Az ingatlan tulajdonjogának e|adź.sźtľa meghiľdetettpźůyázat esetében a minimális vételárat első
esetben az értékbecslésben meghatározott likvid forgalmi érték |00%o-a képezi. Ha a

versenyeztetési eljárás eredménýelen, a következó pźiyázati kiírásban az e|őzoek szerinti
forgalmi éÍték 75 Yo-ált, a következő pźiyźzatok során pedig a forgalmi éľték 50 %o-źú ke||

minimális vételárként szerepeltetni.

Ä' páiyázatok felbontása és éľtékelése

|24.) Az ajánlatok felbont,ĺását és éľtékelését jegyzőkönyv felvételével a Lebonyolító végzi, majd ezt
követően javaslatot tesz a Kiírő számźtra az e|jźrźts érvényességének és eľedményességének,
valamint az aján|atok érvényességének megál|apitására, amelyről a Kiíró a pźiyźnati ajánlatok
eredményének megállapítása során dönt.

I25.) Azajánlatokat tarta|maző záľt borítékokat a Lebonyolító a péńyázati dokumentációban megjelölt
időpontban bontja fe|. Az ajánlatok felbontásánál a Lebonyolítón kívül, megbízott jogi
képviselőjének is jelen kell lennie, továbbá jelen lehefirekazaján|attevők, valamintazá|ta|uk
írásban meghata|mazott szem élyek.

126) ,Üz|eti titokra hivatkozással nem tiltható meg, hogy a pźiyźnati ajánlatok felbontásakor
ismeľtessék:

a.) u ajánlattevők nevét,

b.) .székhelyét (lakóhelyét)'

c.) a megaj źn|ottvéte|źtrat,

d.) u ingatlanban végezni kívánt tevékenységet,

e.) az egyéb vállalásokat.

|27.) A páúytz;ati ajánlatok felbontásĺáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkonyvet _ amennyiben a bontason az aján|attevők jelen vannak _ az ajánlattevők közül
felkéľt személyek hitelesítik.

|28.) A jegyzőkönyvnek a|26.) pontban foglaltakon tíl'taÍlalrmazľlia kell:

a.) a bontas helyét és időpontját, a jelenlevők nevét és azt, hogy milyen minőségben vesznek
részt az eljáľásban,

b) a pá'|yźlzat tźrgyátt, a beérkezett ajánlatok szátmźń, a hatáľidőben és az azon tíl' érkezett
ajánlatok megnevezését,

c.) a pźůyźlzatok ismeľtetése során elhangzott észĺevételeket, javaslatokat, az ajźn|attevők
részéről felmeľülő kérdéseket és azarra adott válaszokat,

d.) egyéb az e|jźrás szempontjából lényeges tényeket és körülményeket.

I29.) A pźůyźnati ajánlatok éľtékeléséról a Lebonyolító és annak megbízott jogi képviselője, sziikség
esetén közľeműködő szakérto źL|ta| a|źLÍtjeryzőkönyvet kell készíteni, amelynek tarta|maznia
kell:

a) apá'|yázati e|jźrźłs ľövid ismeľtetését, a beérkezett ajźn|atok számźú,

b.) a beéľkezett ajźln|atok és esetleges hiánypótlások ismeľtetését,

c.) a beérkezett ajźn|atok éľvényességének és eredményének megállapítását,

d.) a legjobb aján|atravonatkozó javaslat indokait,

e.) a pályánati eljáľás eľedményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt
pźůyánő megjelölését, ha erre van mód,

f .\ azénékelésben közreműködők źital' fontosnak taľtott körülményeket és tényeket.
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|30.) Az éľtékelési jegyzokonyvhöz csatolni ke|t a felhívás' a pállyźaati dokumentáció, a
dokumentációt megvásárló személyekről/szeľvezete?'ro| készített lista, valamin a pźůyázatok
bontásáról készĺj|t jegyzőkönyv és a benyújtott ajánlatok egy pé|dányáń.

A pń|yázati ajánlatok eľedményének megá|lapítása

13l.) A pá|yźaatok eľedményét a Ktírő á||apítja meg. A péiyáľzati ajánlatok eredményét a lehető
legrövidebb időn belül kell megállapítani. Az eredmény megállapitásźnak hatáľideje egy
alkalommal meghosszabbí'tható. Az ttj határidőről, illetve annak fiiggvényében az ajźtn|att
kötöttség időtaľtamának meghosszabbításáľól a Lebonyolító köteles ajánlatott levélben
tájékoztatni a pźiy ázőt.

|32.) A Kiíró a ptůyázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok a|apjźn źú|apítja
meg a páiyázat eredményét és rangsorolja apźůyázati ajánlatokat. A pźůyźaat nyertese az, aki a
pźůyźuati dokumentáciőbaĺ rögzitett feltételek teljesítése mellett a meghatározott éľtékelési
szempotok a|apjźn a legjobb ajĺánlatott tette.

133.) A Lebonyolító a pźůyáuati dokumentációban igényelt iľatokon és adatokon tulmenően is
jogosult megvizsgálni az aján|attevők alkalmasságát a szeruodés teljesítésére, és ennek során a
csatolt dokumenfumok eredetiségét is ellenőrizheti.

I34.) A pźúyźuati ajánlatok elbírálása soľán a Kiíró írásban felvilágosítást kérhet a pźiyázatí
ajánlattevőtő| az ajźn|atban foglaltak pontosítása érdekében. A Kiíró a felvilágosítás kéréséľől
és annak tarta|máról haladéktalanul íľásban értesíti a többi pźůyázati ajránlattevőt is.

135.) A Kiíľó a páiyázati ajánlatok e|bírźiäsára vonatkozó döntésről íľásban, a döntéstől számított 15

napon belül valamennyi pá|yázati ajźn|atevőt éľtesíti.

|36.) Az adás-vételi szerzőđést a pźůyźaat nyertesével kell megkötni. A nyeľtes visszalépése estén _
ha eľre vonatkozőan a Kiíró döntést hozott _ apźůyźaat második helyezettjével kel| megkötni a
szerződést.

Ilatá|yba léptető rendelkezkések

137.) Jelen szabá|yzatban foglaltakat2015. február 20. napjétő| kell alkalmazni, amellyel egyidejűleg
a Képviselő-testület a 428 /20 |2. (XII. 06. ) szźmű hatźrozatźft visszavonj a.

138.) Jelen szabźilyzat rendelkezéseit a |37. pontban foglalt időpontot követően kozzétett
versenyeztetési felhívások esetében kel l alkalmazni.
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