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,{' szźtnlűmelléklet

az Önkormányzattu|ajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítiásĺára' tulajdonjogának źttruházźsźra
vonatkozó versenyeztetési szabályairól

Az onkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosításáľa' tulajdonjogának
áltruhźľ:źsára vonatkozó versenyeztetési szabályokat (a továbbiakban: Versenyeztetési
Szabźl|yzat\ a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuarosi Önkormányzat (a továbbiakban:
onkormányzat) tulajdonában álló ingatlanvagyonának hasznosítása és tulajdonjog átruhź.zźsa
esetén a hasznosító és a tulajdonjogot szerző személyének kiválasztásáľa kell alkalmazni,
amennyiben jogszabály a|apjźn kotelező, illetve ha a tulajdonosi jogryakorló (továbbiakban:

Kiíró) e|olrta, hogy a vagyonelemet versenyeztetési eljárással kell hasznosítani vagy a
tulaj donj o g ot źńruhźlzni.

A Kiíró a versenyeztetési felhívásban és a felhíváshoz kapcsolódó dokumentumban nem

szabä|yozott kérdésekben a versenyeztetésre és annak résztvevőire a Szabáůyzatban foglaltakat
tekinti irányadónak.

I. FEJEZET

Általános szabálvok

Az onkormányzat ingatlanvaryonának hasznosításával és tulajdonjogának źúruházźsźxal.

kapcsolatban versenyeztetésnek minősülő vagyontiryleti elj árások:

a.) nyilvános pályázat (nyilvános versenýráľgyalás): előre meg nem hatáľozhatő számtl
ajźn|attevónek sajtó éslvagy internet útján meghirdetett ajánlatkéľés, amit le lehet úgy is
bonyolítani, hogy a felhívásnak megfelelő aján|atot benyujtók közul tárgyalás alapján kerÍil
kiválasztásra a nyertes.

b.) záľtkörrí pźúyázat (zártköru versenýárgyalás): előre meghatétrozható szttmű, akár egyetlen
ajźn|attevőnek közvetlenül íľásban megküldött ajánlatkérés, amit le lehet úgy is bonyolítani,
hogy a felhívásnak megfelelő ajźn|atotbenyujtók közii|tźtrgyalás alapján kerül kiválasztásra
a nyeľtes.

c.) nyilvános áľverés: az ingatlanvagyon éľtékesítéséľe hirdetményi úton kozzétett
varyonügyleti eljárásban (nyilvános rírverésen) a résztvevők licitálás keretében tesznek az
ingatlan el lenértékre ajáln|atot.

d.) záľtköľiĺ árverés: az ingat|anvagyon éľtékesítésére meghatározott sztlmű ajźtn|attevo részére
kö'zvetlenül íľásban megkĹildött éľtesítés a|apján lefolytatott vagyonügyleti eljárás' ahol a
meghívottak liciüálás keretében tesznek az e||enértékre ajánlatot.

Zártkłjľu versenyeztetési eljárás kiiĺásźra a Kiíľó döntése a|apján kertilhet sor, elsősoľban akkor,
ha az adott ingatlan hasmositásźra kiíľt nyilvános versenyeztetési eljárás két alkalommal
eredménýelenül zárult.

Ha a Kiíró a zártköru versenyeztetésről szóló döntése soľán másként nem hatźroz, a zártköru
versenyezetésľe a nyi|vános versenyeztetésre vonatkozó szabá|yokat kell éľtelemszeriĺen
alkalmazni.
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4.)

s.)
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U. FEJEZET

A veľsenyeztetési eljáľások ktiztĺs szabályaĺ

A versenyeztetési eljárás ľésztvevői

6.) Kiíró: az Önkormányzat, mint tulajdonos nevében, a pällyżuat kiírására, valamint a

versenyeztetési eljárás eredményeként az ingat|anvagyon hasznosítasaľa vagy tulajdonjogának
átruhźnásfu a vonatkozó döntést meghozó tulaj donosi joggyakorló.

7.) Lebonyolító: A versenyeztetési eljárás lebonyolítda a vagyonügyleti megbízott. A
vagyonügyleti megbízott,haaKiíró másként nem dönt a Kisfalu Kft.

8.) Ajánlattevő: aki a felhívás a|apjźn páiyázatot nyújtott be, vagy az trverésen való részvételre
jelentkezett, továbbá, aki a zźrtkoríĺ versenýárgyaláson va|ő résnételre vonatkoző aján|attéte|i

felhívást elfogadta, és nyilatkozott arról, hogy a kiírásban (ideértve a kiíráshoz kapcsolódó
dokumentációt is) és a Szabályzatban foglaltakat hiánýalanul elfogadta. Az ajtn|attevot a

versenyeztetési eljárás során meghatalmazottja is képviselheti. A meghatalmazásnak a

versenyeztetési eljarás a|apján megkötendő vagyonügyletre vonatkozó jogszabáůyi

követelményeknek kell megfelelnie.

A veľsenyeztetési e|járás megindítása és lezáľása

9.) A versenyeztetési eljáľást a Kiíró döntése a|apján lehet megindítani.

l0.) Az ajźłn|atokat a Lebonyolító, sztikség szerint szakértó bevonásáva|birá,|ja el. A versenyeztetési
eljárás eľedményéről a Kiíľó dönt, kivéve az árveréses vagyonügyleti eljáľást, aho| az árveľés

eredményét az áĺrverés levezetője źúlrapitja meg' a Szabźúyzat árverésre vonatkozó szabáůyai

szerint.

A veľsenye ztetés nyi|vánossága

l1.) A nyilvános versenyeztetési eljárás felhívását egyszene eryidejűleg a Lebonyolítónak közzé
kell tenni:

a.) a Polgáľmesteri Hivatal hirdetőtrábláján'

b.) a Lebonyolító Ĺigyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben,

c.) a Józsefuáros címĺĺ lapban,

d.) az Önkoľmány zat és aLebonyolító internetes honlapj án,

e.) u onkormányzat és a Lebonyolító rendelkezésére éL||ő egyéb internetes hirdetési
portĺálokon,

f.) ua) - e) pontban foglaltaktól tulmenően a Kiíró döntése szerinti más he|yen illetve módon.

|2.) A hirdetmények kifiiggesztésének időtartama, valamint a megielentetés és az ajźntatok
benýjtásának hatáľideje között legalább 15 napnak kell eltelnie.

13.) A hiľdetmények közzétételének költsége nem haladhatja meg a hiľdetményen szeľeplő

ingatlaďok éľtékének | %-áLt. A Kiíľó döntése a|apján ettől el lehet téľni.



A versenyeztetési eljárás kĺíľásának tartalmi követelményei

|4.) A pá|yázat esetében a pá|yěnati felhívásnak, áľverés esetében az árverési felhívásnak (a
továbbiakban eryütt: felhívás) tartalmamia kell:

a Kiíró megnevezését, székhelyét, aKiirőnak az ingat|anvagyon hasznosításáravagy
tulajdonjogának źLtÍUházźLsáľa vonatkozó döntését, a Lebonyolító nevét, székhelyét,

a versenyeztetési elj árás fajtáját,

a versenyeztetési eljrárás cé|ját, (pl.: hasznosítas, tulajdonjogátruhźľ:ás) és feltételeit,

az ingat|an azonosítóinak pontos megjelolését, különcisen, de nem kizárő|ag: he|yrajzi
számtú' ingatlan-nyilvántaľtás szerinti megnevezését, alaptertiletét, komfoľt fokozatát, lakás
szobáinak sztmttt, per., teher- és igénymentességet kor|źttoző tényezőket, forgalmi éľtékét,

az ajźn\ati dokumentáciő beszpľzésének módját és feltételeit,

apźiyánati ajánlatok benýjtásának határidejét, módját és helýt,

a Kiíró a felhívást jogosult az e|jźrás báľmely szakaszźtban indokolás nélkül visszavonni, és

köteles eno| az érintetteket értesíteni.

h.) a postai riton töľténő ajźn|attéte| esetében az ajźtn|atnak legkésőbb az ajttn|attételi hatráridő

|ejźrtźńg meg kel l érkeznie

15.) A pźńyázati dokumentációnak taľtalmaznia kell:

a.) a Kiíró ľnegnevezését, székhelyét' a Kiírónak az ingatlanvaryon hasznosításáravaw
tulajdonjogánakźltľahźnásĺĺra vonatkozó döntését, a Lebonyolító nevét, székhelyét,

b.) a veľsenyeztetési eljĺáľás fajtźýźt,

c.) a versenyeztetési eljarás célját (pI.: hasznosíťás, tulajdonjog źLtruhźűźLs), és részletes
feltételeit,

d.) uingatlan azonosító adatainak pontos megjelölését, különösen, de nem kízźrő|ag:he|yrajzi
számttt, ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezését, alaptertiletét, komfort fokozatát, lakás
szobźtinak szźtmát, per-, teher- és igénymentességet korlátozó tényezóket,

e.) az ingatlan megtekintésének időpontj áú, e|őzetes egyeztetés esetén annak módját,

f.) az arra va|ő felhívást, hogy az ajźn|attevő az ajétn|atban köteles közölni a nevét,

székhelyét/|akcímét, cégjegyzékszźtmźtt, képviselőjének nevét és elérhetőségét, elektronikus
levelezési cimét,

E) az aján|atmegtételére vonatkozó hatźnidót, módját, azajźn|atta| szembeni tartalmi és formai
követelményeket (p|.: minek a teljesítésére kell ajźn|atottenni bérleti dij,vételźr),

h.) az aj ánlattevő által csatolandó igazolásokat,

i.) azajźn|ati biztosíték jellegét, mértékét, befizetésének módját és hataridejét,

j.) az el|enérték ťrzetésének módjáľa, valamint apénzugyi garanciákĺa vonatkozó előíľásokat,
aZ aján|attevó źL|ta| nyujtandó szerződés teljesítését biĺosító mellékkötelezettség
megjelölését,

k.) az ajánlattevő által csatolandó igazolásokat,

l.) a vagyontfugyľa vonatkozó dokumentáEiő, tźúékoztatő beszerzési helyét és a beszerzés
feltételeit, költségét, ha ilyen késztilt, tovźtbbá a Kiíro rendelkezésére á||ő egyéb
információkat (különĺisen: környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékvédelmi
kötöttségek, előírások, statikai szakvé|emények, stb.) vagy ezek beszeľezhetőségének
helyét, módját,

m.) az ajánlatok elbírálása során a rangsoľoláskor alkalmazandó éľtékelési szempontokat,
súlyszámokat,

a.)

b.)

c.)

d.)

e.)

f.)

s.)



16.)

n) az ajźn|ati kötöttség időtartamát, ha a kiírás más időtartamot nem taĺta|maz, legalább 60
napos aján|ati kötöttséget kell vállalni, és egyben az aján|attevó köteles nyilatkozni, hogy
amennyiben a Kiíró az aján|atok birźiatźtt elhalasztotta, úgy vállalj a az aján|ati kötöttség
ugyanannyi nappal történő meghosszabbításźú,

o.) a versenyeztetési e|járźs nyelve a magyar nyelv, amennyiben a Kiíró másként nem dönt,

p.) hiánypótlás lehetőségét, valamint azt a kikdtést, hory a hiánypótlás nem eredményezhetí az
ajźtn|at módosítasát,

q.) az aján|at érvénytelenségének eseteit.

Apźůyázati dokumentációban ki kell kötni' hogy

a.) u ajĺánlatok benýjtására csak személyesen, vagy kézbesitő/futźr iÍján, vagy postai úton
van lehetőség,

b.) a Lebonyo|ítő az ajánlattételi haüáridő |ejárta utĺĺn csak abban az esetben vesz źlt aján|atot,
ha az ajánlattevő vagy meghata|mazattja az aján|attételi hatĺáriđő e|őtt az ajánlattételi
felhívásban megjelölt helyen megjelent, de azt méltányolható okból a Lebonyolító
éľdekkörében felmerü|t okból nem tudta időben benyújtani (p|.: soľban állás)

c.) a Kiíró a nyeľtes ajźtn|attevó visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljáľás soron
következő he|yezeĄével szerződést kötni,

d.) a Kiíró jogosult azeljárást, annak bármely szakaszában indoklás nélkül visszavonni, és erľől
a 3.) a.) és c.) esetben hiľdetméný kifiiggeszteni, míga 3.) b.) és d.) pontok esetében az
aj ánlattevőket íľásban közvetlenĺil értesíteni kell,

e.) a Kiíró jogosult aľľa, hogy az e|jźlrást eredménýelenné nyilvánítsa,

f.) a Kiíľó és a Lebonyolító jogosult szükség esetén az aján|attevótó| aZ ajáln|at lényegét nem
érintő technikai-formai kérdésekben írásban felvilágosít kéľni' annak előľe bocsátłásával,
hogy az ajźln|attevő ezzel kapcsolatos írásbeli vtilasza semmilyen formában nem
eredményezheti a versenyeztetési eljárásban tett aján|atában megfoga|mazott feltételek
olyan megvéitoztatásźtq amely az értékelés soľán a beérkezett ajánlatok soľľendjét
módosítaná,

g.) Lebonyolító a je|en szabá|yzatban és a felhívásban meghatározott feltételek fennállása
a|apjánmegźů|apítjaazajtn|atokérvényességét.

A pá|yźzati dokumentációban ki kell kötni annak az aján|attevő általi fudomásulvételét és

elfogadását, hory

a.) az ajźtn|attevő az ajźn|attételi hatáľidő |ejźlrtźig módosíthatjavagy visszavonhatja ajźn|atźłt,
azajźn|attételi hatĺáridő |ejźIrtźLt követően azonban a benýjtott ajźn|atnem módosítható,

b.) aűLaján|attéte|i kötöttség azajźn|attételi határidő lejáľtĺának napjána| kezdődik.

c.) a versenyeztetési eljárás visszavonása esetén, amennyiben a dokumentźpiőt az ajźln|attevó

ellenérték fejében kapta meg, a Kiíró köteles az e||enértéket visszafizetni'ha az aján|attevó
a dokumentációt visszaadją

d.) a dokumentáció ellenéľtékét a Kiíró a c.) pontban meghatźrozott esetęn kívül semmilyen
más esetben nem ťlzeti vissza,

e.) a Kiíró a beťlzetett ajátnllati biztosítékot a kiíľás visszavonása, aZ eljárás
eredménýelenségének megźń|apítźlsa esetén, illetve _ az ajźn|atok elbírálását követően _ a
nem nyeľtes ajánlattevők részére a közléstőI szźtmitott 15 munkanapon belül visszafizeti,

f.) a Kiíró az aján|ati biĺosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszaťlzetési határidőt
elmulasztja,

g.) a Kiíro nem fizeti vissza a nyertes áůta|befizetett ajránlati biztosítékot, ha a szerződés
megkötésére a nyeľtesnek felróható vagy érdekkörében felmerült okból hiúsul meg.

17.\



l8.) Zártkorű versenyeztetési eljárás esetén az aján|atteteli hatáľidő meghosszabbítźLsźLrő|, az
ajźn|attete|i felhívás visszavonásáról nem kell hirdetméný megjelentetni, de az ajźn|attevőket
íľásban közvetlenül éľtesíteni kell.

l9.) ASzabá|yzatban előírt olyan rendelkezéseket, amelyeket apá|yźnati dokumenĺációban közölni
kell, a Szabźńyzatra és annak az adoÍt kikotést tarta|maző pontjára való hivatkozássa| is közölni
lehet.

Äz aján|at é ľvé nytelen sége

20.) A pźiyazati dokumentációban ki kell kötni, hogy a Lebonyolító éľvénýelenné ĺyi|vánítja az
aján|atot,ha

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

b.) u ajźn|attevő az ajźtn|attételi hatáľidőn túl nyujtotta be ajátnlatźlt, vagy az ajźn|at az
aján|attéte|i határidőn tul érkezik be,

c.) azt olyan ajánlattevő nyujtotta be, aki az onkormźnyzatta| szembeni korábbi fizetési
kötelezettségét (helyi adó, bérleti díj' stb) nem teljesítette,

đ.) apźiytzatot nem a Kiíró źital' jővétha,ryott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában és
adatokkal nyúj totta be,

e.) az ajánlattevőnek a pźůyánati dokumentációban szeľeplő iratokat, igazolásokat nem' vagy
nem az előírásnak megfelelően csatolta, ideéľtve, ha az ajźn|attevő nem csatolta aľľól szóló
nyilatkozatát, hogy nincs köztaľtoztsa, (adó, vám' társadalombiztosítasi járulék és egyéb, az
éůllamháztartás más alrendszereivel szemben fennálló ťlzetési kötelezettsége), ha ezek
csatolását a pá|yźnati kiírás előírta,

f.) azaján|at nem felel meg a pá|yázati dokumentációban meghatźrozott feltételeknek,vagy az
ajźn|attevőnemtettapźůyáaatidokumentációbanfoglaltaknakmegfelelőajźn|atot,

g.) u ajánlattevő valótlan adatot közölt,

h.) az ajźtn|attevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a rendelkezésére álló határidőn beliil
nem vagy nem teljes köriĺen teff eleget.

21.) Az ajźn|ati biztosítéknak az ajátn|attételi határidő |ejártáú mege|oző ĺap 24 óráig kell beéľkemie
a páůyázati dokumentációban megjelölt bankszám|źta, amennyiben a pá|yánati dokumentáció
erľe vonatkozőanmás utasítást nem tarta|maz.

Az eljáľás éľvénytelensége

22.) A pźůyźnati dokumentźrcióban ki kell kötni, hogy a Kiíró érvénytelenné nyi|vźnitja a
versenyeztetési eljárást ha

a.) ú összeférhetetlenségi szabályokat megséľtették, vary

b.) valamelyik ajánlattevó az e|jźtrźs tisztaságźú vaw a többi ajánlattevő éľdekeit srilyosan séľtő
cselekméný követett e|.

23.) A versenyeztetési eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a versenyeztetési
eljárás bonyolításában vagy az ajánlatok elbírá'|źsźlbarl olyan szemé|y, szervezet vagy annak
képviselője veszrészt, aki maga is ajánlattevo,vagy

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

b.) annak munkaviszony a|apjźn felettese vary alkalmazĄa,

c.) akitől báľmely oknál fogva nem várható e| azllgy elfogulatlan megítélése.



Az e|járás eľedménytelensége

24.)A pá|yázati dokumentációban ki kell kötni, hogy a Kiíró eľedménýelenné nyilvánítja a
versenyeztetési eljárást ha

a.) nem érkezętt ajźn|at,

b.) azajánlattevők kizárő|ag érvénýelen ajän|atot nyújtottak be,

c.) az ajánlatok bírálata során a Lebonyolító az összes ajánlatot érvénýelenné irányítotÍa.

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

III. FEJEZET

Nem lakás céljáľa szo|gáůő ingatlanok bérbeadásáľa iľányuló pá"Jyá.zati eljáľások szabályai

lĺ pá|y ázati elj áľás altípusai

26.) Apźńyźu;ati eljárás lehet

a.) eg1ďordulós: a benýjtott ajĺánlatok a|apján a Lebonyolító értékeli a pźúyáuatoka!
meghatźrozza a benyújtott páiyáz;atok sonendjét, és javas|atot tesz a KiÍľónak a pźiyźuat
eredményének megál lap itásźra.

b.) többfordulós: amennyiben a benyujtott ajánlatok a|apján több ajánlattevő a meghattrozotĹ
éľtékelési szempontok szeľint a legmagasabb pontszrámot éri el, a Lebonyolító a második
fordulóban _ ezen ajánlattevőktől - új ajźtn|atot kér. Amennyiben ismételten azonos
ajźn|atok érkeznek, Lebonyolító addig kér be újabb ajánlatokat, ameddig olyan ajánlat nem
érkezik, amíg nem vá|aszthatő ki a meghatátozott éľtékelési szempontok szeľinti
legmagasabb pontszámot elérő ajźn|at.

f7.) A páiyźnati dokumentációban ki kell kötni annak az ajén|atíevó źńta|i tudomásulvételét és
elfogadását, hogy a Kiírő az ajánlattételi hatźridőt egy alkalommal meghosszabbíthatja.
Lebonyolító az ajźtn|attételi határidőról köteles a 3. a.) és c.) esetben hiľdetméný kifüggeszteni,
míg a 3.) b.) és d.) pontok esetében azaján|attevőket írásban közvetlenül éľtesíteni.

A felhívás és dokumentáłciő tartalmi elemei

28.) A felhívásnak és a dokumentációnak az źůtallźtnos szabályokban meghatározottakon túl
tartalmazniakell

a.) a pźl|yźnati ajźlĺ|atok bontĺásának helyét, időpontját, és az aľľa szóló felhívźst, hogy az
ajźn|attevő vagy megbata|mazĄa a bontásnál je|en lehet,

b.) a páůyázat eľedményét megállapíÍő szervezet megnevezését, |egkésőbbi az eredmény
me gźń|apításának i dőpontj át.

29.) A péiyázati eljárásban va|ő réswétel ajánlati biĺosíték megťlzetéséhez valrő kötése esetén az
ajánlati biĺosíték összege a Kiíro á|ta| rögzített érték, amely nem lehet kevesebb a minimális
bérleti dii alapján számolt óvadék <isszegénél (három havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő
összeg).
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A minĺmá|is béľleti díj összege

30.) A nem lakás cé|jáľa szolgáló ingatlanok bérbeadására meghirdetett pźiytzat esetében a
minimális bérleti díjat a Képviselő-testiilet nem lakás cé|jáĺa szo|gźiő ingatlanok bérleti dijźről.

szóló határo zata a|apján az adott ingatlanra meghatározott bérleti díj 1 00 %o-a képezi.

31.) Ha a versenyeztetési eljárás eredménýelenül zárul, két éven belül kiílt ismételt pźůyźuatnźi a

második feĺhívásban a 30. pont szerinti béľleti díj 80 %-źú, a harmadik felhívásban a bérleti díj
65o,Ą-ít, a következő pźiyázatok során pedig az 50%-ált kell minimális bérle.ti ĺlíjként
meghatĺározni.

32.) Az egy ingatlan hasznosítására két év alatt több alkalommal kłlzzétett és eredménýelenĺil zaľult
pźiyázat esetén, két éven tril a minimális bérleti díjat ismételten a 30.) pont szerint kell
meghatározni.

A páůy ázatok felbontása és éľtékelése

33.) Az ajźn|atok felbontását és énékelését a Lebonyo|itő végzí, majd ezt követően javaslatot tesz a
Kiíró sámźra az eljĺáľás érvényességének és eredményességének, valamint az aján|atok

érvényességének megál|apitására, amelyről a Kiíró a pá|yáľ:ati ajánlatok eľedményének

megállapítása soľĺán dönt.

34.) Azaján|atokattarta|maző zártboritékokat a Lebonyolító apźiyźľ;ati dokumentációban megielölt
időpontban bontja fe|. Az ajánlatok felbontásánál a Lebonyolítón kíviil, megbízott jogi
képviselőjének is jelen kell lennie, továbbá jelen leheĺrek az ajźtn|attevők, valamint az á|ta|uk

írásban meghatalmazott személyek.

35.) ĺJz|eti titokra hivatkozással nem tiltható meg, hory a pźúyźľ;ati aján|atok felbontásakor

ismeľtessék:

a.) Majánlattevők nevét,

b.) székhelyét (lakóhelyét)'

c.\ uáltaluk felkínált bérleti díjat,

d.) az ingatlanban v égezni kívánt tevékenységet,

e.) az egyéb vállalásokat.

36.) A pźiyázati ajánlatok felbontásáról és ismeľtetéséról a Lebonyo|itó jegyzőkönyvet kell
készíteni. A jegyzőkonyvet _ amennyiben a bontiíson az ajén|attevők jelen vannak _ az
aj ánlattevők közül felkéľt személyek hitelesítik.

37') A bontási jeryzőkönyvnek a 35.) pontban foglaltakon ttiltartalmaznia kell:

a.) a bontás helyét és időpontját, a jelenlevők nevét és aft, hogy milyen minőségben vesznek

részt az eljĺárásban,

b) a pźt|yźtzat tárgyáú, a beérkezeĺt ajánlatok számźú, a hataridőben és azon tul beérkezett

aj ánlatok megnevezését,

c.) a pźůyáaatok ismeľtetése soľĺĺĺl e|hangzott észrevételeket, javaslatokat, az ajánlattevők
részérő| felmerülő kérdéseket és az aĺĺa adott válaszokat'

d.) egyéb aze|jźrás szempontjából lényeges tényeket és köľĹilményeket.

38.) Apá|yźnati ajánlatok éľtékeléséről a Lebonyolító és annak megbízott jogi képviselője, sztikség

esetén közreműködő szakérto źita| a|źIÍtjegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tarta|maznia

kell:

a.) apéůyźnati eljárás rövid ismertetését, abeérkezett ajĺánlatok számźfi,
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b.) a beérkezett ajttn|atok és esetleges hiánypótlások ismeľtetését,

c.) a beérkezett ajźtn|atok érvényességének és eredményének megállapitását,

d.) a legjobb ajĺánlatra vonatkozó javaslat indokait,

e.) a pályźnati e|jźrźs eľedményének összefoglaló éľtékelését, az első két helyre javasolt
pźůyźaő megjelölését, ha eľre van mód,

f.) az értékelésben közreműködők által fontosnak tartott körülményeket és tényeket.

39.) Az értékelési jegyzőkĺĺnyvhöz csatolni kęll a felhívás, a páiyárnti ĺlokumęntáciĺi, a
dokumentációt megvásárló személyekről/szervezetekłő| készített lista, valamint a pźůyázatok
bontásáľól készültjegyzőkönyv és a benyújtott ajánlatok egy-egy pé|dányát.

Äz ajárn|atok eľedményének megállapítása

40.) A pźúyźnatok eredményét a Kiíró á||apítja meg. A ptúyźuati ajánlatok eredményét 90 napon
belül kell megállapítani. Az eredmény megállapíĺásának hatĺáľideje egy alkalommal
meghosszabbÍtható. Az t$ batźridőről', illetve annak fiiggvényében aZ aján|ati kötöttség
időtartamának meghosszabbítĺásráľól a Lebonyolító köteles ajánlott levélben tájékoztatni a
pá|yázőt.

41.) A Kiíró a pá|yáaati dokumentációban meghatÁrozott értékelési szempontok a|apjźn źů|apitja
meg a pźůyźnat eľedményét és rangsorolja a pźůyázati ajánlatokat' A pźńyázat nyertese az, aki a
pźůytnati dokumentacióban rögzített feltételek teljesítése mellett a meghatározott értékelési
szempontok a|apján legjobb ajánlatott tette.

42.) A Lebonyolitő a pźiyázati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon tulmenően is
jogosult megvizsgálni az ajáĺlattevők alkalmasságźtt a szerzodés teljesítésére, és ennek során a
csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőľizheti.

43.) A ptt|yźuati ajĺánlatok elbírálása soľán a Kiíró íľásban felvilágosítást kérhet a pźiyźłzati
ajánlattevőtő| az ajźn|atban foglaltak pontosítása érdekében. A Kiíró a felvilágosítĺís kéréséľől
és annak tarta|márő| haladéktalanu| íľásban értesíti a többi pá|yźnati ajĺánlattevőt is.

44.) A Kiíró apá|yźnati ajánlatok e|birźůźsźra vonatkozó döntésről íľásban, a döntéstől szátmított |5
napon belĹil va|amennyi pályázati ajźn|atevőt értesíti.

45.) A bérbeadásra vonatkozó szerződést a pźúyáaat nyeľtesével kell megkötni. A nyertes
visszalépése estén - ha erre vonatkozóan a Kiíró d<jntést hozott _ a pźůyáuat második
helyezettjével kell megkötni a szerzódést.

TV. FEJEZET

A laluások béľbeadásáľa iľányuló páůyázati eljárások szabáIyai

46.) A lakásbéľleti jogviszony létesítésére vonatkozó pá'|yázatok kizárő|ag nyi|vános eljárás
keretében kerülhet kiírásra. A felhívást lega|ább 30 napra kell kifiiggeszteni.

47.) Pá|yźnó azamagtnszemé|y lehet, aki apéůyźnatbanmeghatźtrozottaknak megfelel.

48.) Egy pá|yźnő az azonos idöpontban meghirđetett lakások közül legfeljebb 3 lakás bérbevételéľe
nýj th at b e pá|y źaatot, a soľrend me gj elölésével.

49.) Apźiyźľ;ati dokumentáciőnakaz általános ľészben e|őíItakon tű|tarta|maznia kel|:

a.) a lakás miĺszaki ál|apotźú" szükség esetén a lakás rendeltetésszeru hasznźtlatra alkalmas
ál lap otba hozata|źnak b ecsült kö ltségét,
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b.) a lakásľa megállapított bérleti dijat, valamint az évenkénti emelkedés mértékét, ha az emelés
méľtékét ö,nkormányzati rendelet e|őirja,

c.) a bérbeadás feltételeit,

d.) azeľedmény közlésének módját és időpontját'

e.) a pá|yźzat egyéb feltételeit,

f.) figyelmeztetést aľľa, hogy amennyiben a pźůyáző valótlan adatot közöl, a pźůyźzatźń

érvénytelenné kell nyilvánítani, illetve ha a valótlan adat közléséről Kiíľó a pźůyźaat

eredményének megállapítását követoen szerez tudomást, vagy a pźiyźnő az eľedmény
megá,||apítását követően kĺjzol valótlan adatot, a pźt|yázat nyeľtesének nyilvánított pźůyáző
elveszti a bérleti szerződés megkötésére vonatkozó jogosultságát.

50.) A pá'|yźaatot a Kiíro źital jőváthagyott nyomtatványon kell benýjtani, az ettől eltérő
formátumban benyujtott pźiyázat érvénytelen. A Kiíró a felhívásban, a nyomtafuányban nem
szereplő további adatokat is kéľhet.

51.) A pźůyźnatokat a Lebonyolító éľtéke|i. Az értékelés során, amennyiben kiilső szakértő igénye
vételére került sor, a Lebonyolító köteles figyelembe venni a szakértő véleményét, és att az
éľtékelésľől készült jegyzőkönyvben rögziteni. A eredményét a Kiíró éfl1rapitja meg és vá|asztja
ki a nyeľtes ajĺĺn|attevőt.

52) A Kiíľó apźůyźnat nyeľtese mellett meghatározza azt a sorľendben következő pźůyźnőt, akivel a
nyeľtes pźiyaző visszalépése esetén a bérleti szerződést meg kell kĺitni.

53.) A KiÍro dönthet úgy is, hogy a pźiyazat éľtékelése során azonos pontszámmal rendelkezők
közül a nyertest és a második helyre soľolt pályĺázót sorsolás útján kell kiválasztani.

Soľsolás

54.) Apźůyźnatok értékelése a|apján azonos pontszámot e|értpá|yénók közül a nyeľtes és a második
he|yezett személyének megállapítására vonatkozó sorsolást kozjegyzó közreműködéséve| kell
megtartani. A sorsolásról a közjegyző, közjegyzői okiratba foglalt jegyzőkönyvet készít,
amelyet a pźiyáuatok bontĺásáľól és éľtékeléséről készített jegyzőkönywel egyiitt kel| megőrizni.

A páůyázatok felbontása és értékelése

55.) Az aján|atok felbontását és éľtékelését jegyzőkönyv felvételével a Lebonyolító végzi, majd ezt
követően javaslatot tesz a Kiírő szämźra az e|já.ľźts érvényességének és eredményességének,
valamint az ajźn|atok éľvényességének a megá||apitásiĺra, amelyről a Kiíró apźůytzati ajánlatok
elbírálása során dönt.

-56.) Azaján|atokattarta|maző zźlrtborítékokat a Lebonyo|itő apźúyázati dokumentációban megjelö|t
időpontban bontja fe|. Az ajĺĺnlatok felbontásánál a Lebonyolítón kívül megbízott jogi
képviselőjének is jelen kell lennie, továbbá jelen lehetĺrek az aján|attevők, valamint az źútal'uk

írásban meghatalmazott személyek.

57.) Nem tiltható meg, hogy a páůyázati ajánlatok felbontĺásakor ismertessék:

a.) apźiyźaó nevét,

b.) a lakóhelyét,

c.) az ajźn|ati źrat.

58.) A pźiyźnati ajánlatok felbontásáról és ismeľtetéséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyvet _ amennyiben a bontiíson az aján|attevők jelen vannak _ az ajźn|attevők közül
felkéIt személyek hitelesítik.
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5 9.) A j egyzőkönyvnek az 57 .) pontban foglaltakon ttil tar:ta|mazrlia kell :

a.) a bontas helyét és idópondát' a jelenlevők nevét és azt, hogy milyen minőségben vesznek
részt az eljárásban,

b.) a pźúytľ;at tźrgyttt, a beérkezett ajánlatok szárnát, a határidőbeĺ és az azon ttil érkezett
aj ánlatok megnevezését,

c.) a pźtlyátzatok ismertetése során elhangzot| észĺevételeket, javaslatokat, az aján|attevok
részérő| felmerülő kérdéseket és azanaadott válaszokat'

d.) eryéb aze|járäs szempontjából lényeges tényeket és köľiilményeket.

60.) Apźiyázati ajántatok étékeléséľől a Lebonyolító és annak megbízott jogi képviselője, szükség
esetén k<jzreműködo szakértő źL|ta| a|źLirtjegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tarta|maznia
kell:

a) apźůyźnati eljárás rövid ismertetését, abeérkezett ajĺánlatok szźtmźú,

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

c.) a beéľkezett ajźln|atok érvényességének és eredményének megállapitźsát,

d.) a legiobb aján|atravonatkozó javaslat indokait,

e.) a pźiyázati e|jźrźs eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyľe javasolt
pźiyáaő megjelölését, ha erľe van mód,

f.) a,éľtékelésben közreműködők által fontosnak tartott körülményeket és tényeket.

61.) Az éľtékelési jegyzőkönyvhöz csatolni kell a felhívás, a páiyázati dokumentáció, a

dokumentációt megvásźt|ő szemé|yekről készített listą valamint a páiyźzatok bontásáról
készült jegyzőkönyv és a benyújtott ajánlatok egy-egy pél'dźnyá.ŕ.

A, páiyá.zati ajánlatok eľedményének megállapítása

62.) A pá|yźaatok eredményét a Kiíro á||apítja meg. A páiyź,zati ajánlatok eredményét a |ehető

legrövidebb időn beltil kell megállapítani. Az eredmény megállapításának hatĺáľideje egy
alkalommal meghosszabbítható. Az tlj határidőről, illetve annak fiiggvényében az ajźtn|ati

kötöttség időtaľtamának meghosszabbításáról a Lebonyolító köteles kifiiggesztés iÍjźln
tźĄékoztatni a p áiy źu;ókat,

63.) A Kiíľó a pźůyáu;ati dokumentációban meghatározott éľtékelési szempontok a|apján á||apitja

meg a péůyázat eredményét és rangsorolj a a pä|yánati ajránlatokat . A pźiyázat nyeľtese az, aki a
páiyáľ:ati dokumentációban rögzített feltételek teljesítése mellett a meghatáľozott értékelési

szempontok a|apján a legjobb aján|atottette.

64.) A Lebonyo|itő a pźiyáľ;ati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon tulmenően is
jogosult megvizsgálniazaján|attevők alkalmasságát aszerzodés teljesítéséľe, és ennek során a

csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőriżreti.

65.) A pźńyźnati ajánlatok elbírálása során a Kiíró írásban felvilágosítást kérhet a pźůyźnati

ajanlattevőtő| az ajźn|atban foglaltak pontosítása éľdekében. A Kiíró a felvilágosítás kéréséről
és annak taľtalmáról haladéktalanul írásban éľtesíti a többi ptt|yźaati ajánlattevőt is.

66.) A bérbeadásra vonatkozó szerződést a pźůyázat nyeľtesével kell megkötni. A nyeľtes

visszalépése estén _ ha erre vonatkozóan a Kiíľó döntést hozott _ a pźůyźuat második
helyezettjével kell megkötni a szerződést.
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A' páiyázat eredményének kiizzététele

67.) Apá|yázat eredményét a benýjtlási határidő |ejźlrrátő| szźtmított 90 napon beliil ki kell hirdetni.

68.) A pźůyźľ;at eredményét legalább l0 munkanapra a Lebonyolító és a Polgármesteri Hivatal
hiľäetĺábláján ki kell függeszteni, a Lebonyolító és az onkormányzat internetes poltálján
közzé kel| tenni.

69.) Apźiyźvateredményéről a nyertes pźiyźzőt ajánlott levélben értesíteni ke|l.

V. FEJEZET

Lakás és nem lalĺĺs céljára szolgáló ĺngat|anok tulajdonjogának elĺdegenítéséľe ĺrányu|ó
pá.Jy ázati elj áľások szabályai

A' pá.Jy á.zati elj áľás altípusai

70.) A pźiyánatieljárás lehet

a.) egyfordulós: a benýjtott ajánlatok a|apjźtn a Lebonyolító éľtékeli a pźůyźaatokat,

meghatźrozza a benyújtott pźůyźuatok sorrendjét, és javaslatot tesz a Kiírónak a pźůyánat

eredményének megállap itásźra.

b.) t<lbbfordulós: Amennyiben a benýjtott ajánlatok a|apján több ajánlattevő a meghatźrozott
éľtékelési szempontok szerint a legmagasabb pontszámot éri el, a Lebonyolító a második
fordulóban _ ezen ajánlattevőktől - új ajánlatot kér. Amennyiben ismételten azonos

ajánlatok érkeznek, Lebonyolító addig kér be újabb ajánlatokat, ameddig olyan ajánlat nem

érkezik, amíg nem vźůaszthatő ki a legiobb ajźtnl'at.

71.) A páůyáu;ati dokumentációban ki kell kotni annak az aján|attevó źiltal.i tudomásulvételét és

elfogadását, hogy a Kiírő az ajźn|attéte|i hataridőt egy alaklommal meghosszabbí.thatja.

' Lebonyo|ítő azajránlattételi hatĺáľidőről köteles a 3.) a.) és c.) esetben hirdetméný kifiiggeszteni,
míg a 3.) b.) és d.) pontok esetében azaján|attevőket írásban közvetlenül étesíteni.

Á felhívás és dokumentáciő tarta|mĺ elemei

72.) A felhívásnak és a dokumentációnak az źita|źtnos szabályokban meghatátozottakon ttil
tartalmaznia kell

a.) a pá,|yánati ajánlatok bonüásának helyét, időpontját, és az arra szóló felhívźst, hogy az
ajźn|attevővagymeghata|mazottjaabontásnál jelenlehet,

b) apá,|ytlzat eredményét megállapító szewezetmegnevezését, legkésőbbi időpontját'

73.) A pźiyáľ;ati eljárásban va|ő részvéte| ajźln|ati biĺosíték megťlzetéséhez va|ő kötése esetén az
aján|ati biztosíték összege a Kiíró źůta| rögzitett éľték, amely nem lehet kevesebb a minimális
véte|áĺ |0 %-źtnáů.

A minimális vételáľ összege

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

a.) első ízben az ingatlan értékbecslésében megállapított forgalmi éľték 100 %o-aképezi,
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b.) második árverés esetében azingat|aĺ éltekbecslésében megállapított forgalmi érték75%o-a
képezi, ha az első árverés azért vo|t sikertelen, mert az árverés megkezdését megelőzően
senki nem regísztrźit,

c.) harmadik árveréstő| az ingat|an értékbecslésében megállapított forgalmi érték 50 %.a
képezí, ha a második árverés azéftvo|t sikeľtelen, mert az árverés megkezdését megelőzően
senki nem regisztrźit,

d.) az eredménýelen felhívásában meghatźrozott összeg képezi, amennyiben új árveľés
kiírására azért kerül sor, meľt az e|jánás eľedménýelen volt, Vagy sem az e|ső, sem a
második helyre sorolt ajánlattevő nem kototte me9azadásvételi szerzödést.

A páiyázatok felbontása és éľtékelése

75.) Az ajźn|atok felbontását és értékelését jegyzőkönyv felvételével a Lebonyolító végzi, majd ezt
követően javaslatot tesz a Kiíľó számára az eljáľás érvényességének és eredményességének,
valamint az aján|atok éľvényességének megál|apitásźtra, amelyľől a Kiíró a páiyź.z:ati ajánlatok
eľedményének megállapítása során dönt.

76) Azajźn|atokattarta|maző zártborítékokat a Lebonyolító apá|yánati dokumentációban megjelölt
időpontban bontja fe|. Az ajánlatok felbontásánál a Lebonyolítón kívtil, megbízott jogi
képviselőjének is jelen kell lennie, továbbá jelen lehetnek az aján|attevők, valamint az általuk
írásban meghatalmazott személyek.

77.\ IJz|eti titokra hivatkozással nem tiltható meg, hory a pźiyźaati ajánlatok felbontasakor
ismeľtessék:

a.) azajánlattevők nevét,

b.) székhelyét (lakóhelyét)'

c.) a megaj źn|ott véte|fuat,

d.) a vételár megfizetésének módját.

78.) A pźúyázati ajánlatok felbontásĺáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet kel| készíteni. A
jegyzőkönyvet _ amennyiben a bonüáson az aján|attevók jelen vannak _ az ajźn|attevők közii|
felkért személyek hitelesítik.

79.) A jegyzőkönyvnek a77.) pontban foglaltakon túl tartalmazniake|l:

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

b) a pźůyálzat tátgyźtt, a beérkezett ajánlatok sztlmát, a hatĺáridőben és az azon tű1. érkezett
aj ánlatok megnevezését,

c.) a ptiyźtzatok ismeľtetése sorĺán e|hangzott észĺevételeket, javaslatokat, az ajźn|attevők
részéról felmerülő kérdéseket és az arraadott válaszokat,

d.) egyéb aze|jźtrás szempontjából lényeges tényeket és köľülményeket.

80.) Apźilyźuati ajánlatok értékeléséről a Lebonyolító és annak megbízott jogi képviselője, szükség
esetén közremíĺködo szakérto źita| a|áłÍrtjegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tarta|maznia
kell:

a.) apáiyźnati eljárás rövid ismertetését, a beérkezettajĺánlatok szźtmát,

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

c.) a beérkezett aján|atok érvényességének és eľedményének megállapitásźú,

d.) a legjobb ajátn|atra vonatkozó javaslat indokait,
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e.) a pźiytzati eljárás eredményének ĺisszefoglaló étékelését, az első két helyre javasolt
pźiyźnő megjelölését, ha erľe van mód,

Í.) azéľtékelésben közremĺĺkodők által fontosnak taľtott körĺilményeket és tényeket.

81.) Az éľtékelési jegyzőkönyvhöz csatolni kell a felhívás, a pźúyźzati dokumentáció, a

dokumentációt megvásáľló személyekrőVszervezetekľől készített lista, valamínt a pályźaatok
bontásáról készültjegyzőkönyv és a benýjtott ajánlatok egy pé|dźnyź,ŕ..

A' páůy ánatí ajánlatok eľedményének megállapítása

82.) A pá|yázatok eredményét a Kiiró źů|apitja meg. A pźńyánati ajánlatok eredményét a lehető
legrövidebb időn belül kell megállapítani. Az eredmény megállapításának határideje ery
alkalommal meghosszabbítható. Az tlj hatláridőről, illetve annak fiiggvényében az ajźn|ati
kötöttség időtartamának meghosszabbítáSáról a Lebonyolító köteles ajánlott levélben
tźĄékoztatni a pźiy źaőt.

83.) A Kiíró a pá|yázati dokumentációban meghatźrozott értékelési szempontok a|apjźn źú|apitja

meg a pá|yźnat eredményét és rangsoro|ja apźiyźnati ajánlatokat. A'pźůyźzat nyeľtese az, aki a
pát|yázati đokumentációban rogzített feltételek te|jesítése mellett a meghatározott éľtékelési
szempontok a|apjźn a legjobb ajánlatott tette.

84.) A Lebonyo|ítő a pźiyázati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon tulmenően is
jogosult megvizsgálni az aján|attevők alka|masságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a

csatolt dokumentumok eľedetiségét is ellenőrizheti.

85.) A páiyázati ajánlatok e|birźůása során a Kiíľó írásban felvilágosítĺĺst kérhet a pźůyźz;ati

ajźn|attevotő| az ajźn|atban foglaltak pontosítasa érdekében. A Kiíró a felvilágosít.ás kéréséről

és annak tartalmáľól haladéktalanul íľásban értesíti a többi páůyźu-ati ajánlattevőt is.

86.) A Kiíró apáúyźľ;ati ajánlatok e|bírźiäsźtra vonatkozó döntésľől íľásban, a döntéstől szźtmitott 15

napon belül valamennyi ajanlatevőt értesíti.

87.) Az elidegenítésre vonatkozó szerződést a pályánat nyeľtesével kell megkötni. A nyeľtes

visszalépése estén - ha erre vonatkozóan a Kiíró döntést hozott _ a pá|yázat második
helyezettj ével kell megkötni a szęrződést.

A véte|áľ megfizetése, az adásvéte|i szerződés feltételei

88.) A vételar megfizetése tö'ľténhet:

a.) egytisszegben,

b.) banki hitel felhasznźt|ásź*a|

c.) részletfizetéssel

89.) A nyeľtes ajánlattevő köteles a pźůyźzat elbírálásáról szóló éľtesítéskézhemételét követő 15

munkanapon belül adásvételi szerződést kötni és

a.) a véte|źr egyösszegben történő megfizetése esetén _ az aján|ati biztosíték összegével
csökkentett -véte|árat az adásvéte|i szerződés megkötéséig eladónak megfizetni,

b.) a vételár banki hitelből történő kiegyenlítése esetén a nyeľtes aján|attevó köteles a pá|yázat

elbírálásáról szóló értesítés kézhezvéte|ét követő 15 napon belül tulajdonjog fenntaľtással

adásvételi szerződést kötni és a beťlzetett ajźtn|ati biztosítékot , az áúta|a megajánlott vételaľ
50 %-źig kiegyenlíteni. A fennmaľadó 50 o/o kiegyen|ítéséľe banki hitel vehető igénybe,
amely teljesítésére - a Budapest Fővárosi Önkormányzat, va|amint a Magyar Allam
elővásĺáľIási jogának gyakorlására rendelkezésre álló hatĺíľidő leteltéről szóló értesítés

kézhezvéte|éto| szźlmitott 45 munkanap ái| anyertes ajánlattevő rendelkezéséľe. A vételiár
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megfizetéséľe vonatkozó hataľidő nem hosszabbítható meg. Banki hitel felhaszná|źsa esetén
az aján|ati biĺosíték foglalónak m inőstil.

c.) részletťlzetés esetén _ az aján|ati biĺosíték összegével csökkentett _ vételĺíľ 50 %o.át a
szeruődés megkötéséig megfizetni. A fennmaľadó Vételárhátra|ék rendezésére legfeljebb 5

év a|att, a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal növelten, havonta egyenlő
részletekben' minden hónap 15. napjáig történő rész|etťlzetés mellett van lehetősége a
vevőnek. A Kiíró kiköti, hogy tész|etflzetés esetén az Onkoľmányzat a fennálló
vételárhátralék és jáľulékai erejéig jelzálogjogot, ennek biztositásźra elidegenítési és

tcľhclési tilalmatjcrycztctbc az ingatlan fulajdoni lapjĺíra első helyen. Rószlotfizetós esotón
a részletek beérkezésének hatĺárideje minden hónap 15. napja. Eladó az esedékes
ľészletekről a számlátt a teljesítést követően állítja ki és ktildi meg vevő részére.

Az ingatlan birtokbaađása

90.) Eladó az ingatlanokat a vételáľ egyĺisszegÍĺ és részletekben történő megfizetése esetén aMagyat
A|lam elővásárlási jogának gyakor|ására vonatkozó nyĹ|atkozat megérkezését, vagy az
elővásárlási jog gyakorlásĺára ľendelkezésre álló haüáľidő eredménýelen elteltét követő 5 napon
belül előľe egyeztetett időpontban adja biľtokba. A vételár banki hitelből töľténő megfizetése
esetén a biľtokbaadás, a vételár eladóhoz történő megérkezését követő 5 napon belül, előre
e gy e ztetett időpontban tö,ľténik.

VI. FEJEZET

A lakások és nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek áľverésľe vonatkozó szabályok

Az ńrverésre vonatkozó sajátos szabályok

91.) Árverés esetén a kiírást a felhívás tarta|mazza, amelynek az általános ľészben
meg]latźtrozottakontulmenőenakövetkezőketkelltarta|maznia:

a.) az árveľésen való részvételľe feljogositó je|entkezesi lap beszerzésének és benyújĺásának
helyét, módját és hatĺáridejét,

b.) u áľverés időpontját és helyét,

c.) u áľverés eredményének megállapítasát.

92.) A kikiáltási áĺat,haa Kiíro másként nem dönt

a.) lakás esetében

a.a.) első ízben az ingat|aĺ éľtékbecslésében megállapított likvid forgalmi éľték |00 %o-a

képezi,

a.b.) második ĺárverés esetében az ingat|an éľtékbecslésében megállapított likvid forgalmi
érték 75 %o-a képezi, ha az első iíľverés azért volt sikertelen, mert az źtrveľés
megkezdését megelőzően senki nem registtľźit,

a.c.) harmadik árveréstől az ingat|an értékbecslésében megállapított likvid forgalmi érték
50 %o-a képezi, ha a második árverés azért vo|t sikertelen, mert az árverés
megkezdését mege|ózően senki nem regisztrált,

b.) helyiség esetében

b.a.) első izben az ingatlan éĺtékbecslésében megállapított likvid forgalmi éľték 80 %o-a

képezi,
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b.b.) második áľverés esetében az ingat|an éľtékbecslésében megállapított likvid foľgalmi
érték 65 %o-a képezi, ha az első áľverés azért volt sikeľtelen, meľt az tlrverés
megkezdését mege|őzően senki nem regisztrźit,

b.c.) harmadik árveréstő| az ingat|an értékbecslésében megállapított likvid forga|mi énék
50 Yo.a képezi, ha a második árverés azért vo|t sikeľtelen, mert az árverés
megkezdését megelőzően senki nem regisztrált,

c.) azeredménytelen felhívásban meghatározott összeg képezi, amennyiben új árverés kiírásáľa
azértkeru| sor, mert aze|jźrás eredménýelen volt, vagy sem aze|ső, sem a második helyre
sorolt ajánlattevő nem kototte megaz adásvételi szerzódést,

93.) A forgalmi értéket a vagĺontźrgyak étékesítésére és hasznosítasáľa vonatkozó jogszabályok
ťrgyelembe vételével a Kiíró hagyja jóvá.

94.) Az źtwerésen való részvétel ajánlati biztosíték megfizetéséhez kötött' amelynek összege a Kiíľó
á|ta| rögzített értek, de nem lehet kevesebb azingat|an kikiáltĺási árának 10 %-áná|.

95.) Az źrverésen történő regisztľáció (elentkezési lap leadás4 bźnatpénz befizetése' közjegyzői
adatfelvétel) a kikiáltási ána tett ajánlatnak minősül.

96.) Amennyiben az e|ső áľverés azért nem vezetett eredményre, meľt a 25 millió foľint forga|mi
éľték alatti ingatlan esetében nem volt licitáló, ilgy u ingatlan vételi kéľelemte aZ ingatlan
elidegenítéséről szóló önkoľmányzati rendeletben foglalt feltételekkel, a tulajdonosi joggyakorló
döntése a|apjźn elidegenÍthető.

97.) Azárverés levezetéséről _ha a Kiíró másként nem dönt_ a Lebonyo|ító gondoskodik. Az
áľveľési jegyzőkönyv vezetésére lakás és nem lakás cé|játra szolgáló helyiség árverése esetén

közjegyzntkell felkérni, más esetben jogi képviselő jelenléte kötelezó.

98.) Azźlrverés eľedményét azárverés levezetője állapítja meg.

99.\ Az árverés levezetőjének ismertetnie kell:

a) az árverés tárgyának adatait (cím, helyrajzi szttm, tulajdoni hányad, alapterület funkció,
komfort fokozat, egyéb az elidegenítést nem akadźúyoző terhek, kötelezettségek, az
átlagostóle|téró,azingat|anéilagźravonatkozóinformációk),

b.) a hirdetés hitelességének körülményeit,

c.) a kikiáltási árat,

d.) a lebonyo|itás szabźiyait,

e.) ú árveľés eredményének megállap itźsźravonatkozó szabá'|yokat.

100.) A licitlépcső méľtéke minimum a kikiáltási ár fe|felré,10.000,- Ft-ra keľekített összegénekf %o-

a, de legalátbb tizezer forint. Az árverés |evezetője a licitlépcső mértékét a jelentkezők
egybehangzó megállapodása alapján ettől magasabb mértékben is meghatározhatja.

101.) Az áľveľés nyertese az, aki a többi érvényes ajźn|athoz képest a legmagasabb összegĺĺ _ az
aktuális kikiáltási źrat e|érő vagy meghaladó _ érvényes ajźn|atotteszi.

I\f .) Anyertes ajźn|attevó tészére abeťlzetettbźnatpénzavéte|átrba beszámításľa kerül.

103.) Vételérajánlat .Vonos |icitźrra (|icitlépcsőre) nem tehető. Az azonos licitána tett második
ajránlatot a k<jvetkező licitlépcsőre tett ajánlatnak kell minősíteni.

104.) Amennyiben az árverésen többen is regisztráltak, de a kikiáltási áľat meghaladó ajánlatot senki
nem tesz, és így a kikiáltási ĺáľat többen is tartják, az azonos aján|atot tevők a vagyontárgyat
közösen, aztita|ukmegllatźrozotttulajdoni hányad arányźban jogosu|tak megvásáľolni.

105.) A nyertes ajźn|attevő azźrveréstkövető

a.) 15 munkanapon belĹil köteles az źita|a megajánlott vételáľ és a letétbe he|yezettbánatpénz
kozotti összeg ktilönbözetét a Kiíľó által megjelölt bankszám|ára beťlzetni, valamint a
szerződés megkötéséhez szükséges adatait az źlrverés Kiírójának megadni, és az árverésen
vállalt feltételekkel adásvételi szerződést kötni.
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b.) 30 munkanapon beliil köteles az á|ta|a megajánlott vételár és a letétbe helyezettbánatpénz
közötti összeg különbtjzetét a Kiíľó által megjelölt bankszám|ára befizetni, valamint a
szerződés megkötéséhez szĹikséges adatait az trverés Kiírojának megadni, és az árverésen
vá||a|t feltételekkel adásvételi szerződést kötni, amennyiben a véte|ár megťlzetését
munkáltatói támogatás, lakás-takarékpénztétri kifizetés, állami gondozásból kikerült személy
részére nýjtott tamogatás igénybevételére alapozva vesz részt az áľverésen, és erről szóló
hiteles igazo|ást az arverés megkezdése előtt a Kiírónak źńadja,

c.) 15 naptari napon belül köteles az źita|a megajánlott véte|fuat" a megajánlott vételĺár 50%.
ának mogfolelő összegig a Kiíró által megjelölt bankszĺámlára befizetnio valamint a

szerzódés megkötéséhez sziikséges adatait az źtrverés Kiíľojának megadni' és az árverésen
vállalt feltételekkel tulajdonjog fenntaľtással vagy fiiggőben tartással adásvételi szerződést
kötni, amennyiben a vételárat banki hitel felhasználásźwa| kívánja kiegyenlíteni. A vevő
által megajánlott teljes véte|árat az árverés napjától számított 45 munkanapon belül
kiegyenlíteni.

d.) a vételár megťlzetésére nyitva źillő hatátridő, a nemzeti vagyonról sző|ő fDI l. évi CXCVI.
törvény 14. $ (2) bekezdéséven szabtůyozott elővásárlási jog fennállása esetén, az
elővásáľlási jog gyakorlására fennálló idő |ejártźnak a nyertes pźůyźzóva| töľténő
közlésének napjéx a| kezdődik.

106.) Az adásvétel során a vevíS az á|ta|amegajánlott vételár 20 %o-źIt foglaló címén ťlzeti meg az
eladó részére. A tulajdonj ogbejegyzéséhez a Lebonyolító a teljes véte|ár beérkezését követő 5

napon belül k<jteles kiadni ahozzájáru|ő nyi|atkozatot. Tulajdonjog fenntaľtással vagy fiiggőben
tartással kötött adásvételi szerződés esetén a vevőnek felróható körülmény azis,haa
hatĺáridőben a banki hitelt nem kapja meg.

107.) nyertes ajánlattevő elveszti szerződéskötési jogosultságát és az źilta|a megfizetett bźnatpénzt,

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

b.) a lakás-takarékpénztári kifizetés nem töľténik meg,

c.) a kéľt Lámogatás elutasításra kerül,

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

e.) tulajdonjog fenntartással vagy ftiggőben tartiással kötött adásvételi szerzódés esetén a te|jes

v éte|źIrat határidőben nem fizeti meg.

108.) Amennyiben a vevő banki hitel felhasznźiásźpa| vásáľolta volna meg az ingat|ant, de elvesztette
szerződéskötési jogosu|tságát, mert a teljes véte|źrat hatĺáridőben nem ťlzette ffiog, a
bźnaťpénzként/foglalóként megfizetett összeg aKiirőnźi marad. A fennmaradó <isszeget a Kiíró
a szerzodéskötési határidó utolsó napjától szźtmított 15 napon beltil kamatmentesen f,lzeti vissza
vevő részére.

109.) Amennyiben a nyertes aján|attevó szerződéskötési jogosultságát elvesztette, a második legjobb
ajźn|attevot írásban, 15 munkanapos jogvesztő hatźtridő kitűzéséve|, az árveľésen általa
megajánlott vételaron szerződéskötésľe kell felhívni. Amennyiben a második aján|attevo a

felhívásban foglaltak a|apjźn élni kíván az adźsvételi szerződéskötés lehetőségével, a Kiirő az
előző pontokban foglaltak éľtelemszerű alkalmazétsáva| az adásvéte|i szerződést megköti.

l1o.) Új áľveľést kell kiírni abban az esetben, ha:

a.) a második legkedvezőbb ajánlatot tevő vásárlása valamilyen okból meghiúsul,

b.) vary az árverésen többen is regiszháltak, de a kikiáltási źrat meghaladó ajánlatot senki nem
tett, így a kikiáltási árat többen is tartják, és az azonos ajánlatot tevők a varyontĺáľgyak nem
kiv źtnj źtk közö sen me gvásáľo ln i.

A
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Az ingatlan biľtokbaadása

l1 1.) Eladó az ingat|anokat a vételár egyösszegíi és részletekben tĺĺľténő megfizetése esetén aMagyar
Allam elővásárlási jogának gyakorlásáĺa vonatkozó nyilatkozat megéľkezését, vagy az
elővásĺárlási jog gyakoľlására rendelkezésľe álló hatĺáľidő eredménýelen elteltét követő 5 napon
belül előre egyeztetett időpontban adja bitokba. A vételĺár banki hitelből történő megfizetése
esetén a birtokbaadás, a vételáľ eladóhoz töľténő megérkezését követő 5 napon belÍil, előre
egy eńetett időpontban tĺjrténik.

VIL FEJEZET

Bontási és újjáépítési vary átalakítási ktitelezettséggel e|adandó éptiletekre vonatkozó
veľsenyeztetés sajátos szabályai

112.) Önkormányzati ingatlan (ingatlanrész) elidegenítése vagy önkoľmányzati ingatlannal
kapcsolatos vagyoni értékiĺ jog hasznositása űgy is lehetséges, hory a jogszabá'|yi feltételek
fennállása esetén az onkoľmányzat váú|a|ja, hogy az ingatlanľa önállóan vagy a felhívásnak
megfelelő ajánlatot benyújtók kozij| tángyalás a|apján a kiválasztott ajźln|attevővel együtt
társasházat a|apit.

113.) A 1l2.) pontban foglaltakat különösen akkor indokolt alkalmazni,haaz onkormányzat bontási
és újjáépítési vagy áta|akitźsi kötelezettséggel ad el épiiletrészeket, va5r tetőtér beépítésre vagy
emeletráépítésre, illetve közös használatu épületrész tźrsasházi ktilon tulajdonná való
átalrakítására (a továbbiakban együtt: építési munka) biztosít jogi lehetőséget.

II4.) Az onkoľmányzat váů|a|hatja, hogy hozzátjźtrul' a társasházi a|apitő okirat éľtelemszertĺ
módosításához, ha a nyeľtes ajźnlattevő az épitési szabályok betartásź,ľal' saját költségére új

tźnsashźľ,i ktilon tulajdont hoz létre, vagy a meglévő kiilön tulajdont bővíti, ideéľtve azt az esetet
is, ha a meglévő kĺilön tulajdon elbontásátva| (álta|akításával) annak helyébe új kĹiliin tulajdont
hoz|étre'

115.) Előzetesen meg kell állapítani, hogy mely kül<in tulajdonok lesznek az cinkormányzat
kizarólagos tulajdonai és dń, hogy a tźrsasházi közös tulajdonú épületrészekből az
onkormányzatme|yehe igényel kizárólagos haszná|atot és hasznosítĺási jogot.

116.) Az építési munka elvégzésének céljával vagy feltételével hasmosított épületek esetén az
Önkoľmányzat e|őirhatja, hogy a nyeľtes aján|attevő atéłrsasházi közös tulajdonú épületrészek
felújítását is végezze el, ideéľtve indokolt esetben az egyes társashazi közös tulajdonú
közmuv ezetékek cseľej ét is.

117.) Ha az onkoľmányzat építési munkára kíván jogi lehetőséget biztosítani onkormányzat
tulajdonában is álló épületen, a versenyeztetésről való döntés előtt meg kell állapítani, hogy

a.) az onkormányzat źůtal értékesítendő ingatlan(rész) vagy beépítési lehetőség igényelhető
ellenértékének legkisebb összegét,

b.) uérintett épület(rész) źt||apotamiatt szĹikség van-e arľa, hogy az onkormányzatköte|ezze a
nyertest az épii|et közös használatu épületrészeinek éslvagy egyes közös haszlálatu
közmuv ezetékek c seľéj é nek az elvégzésére,

c.) meghatározhatő-e az onkoľmányzat ľendelkezésére źú1ő adatok a|apján a munkálatok
pontos műszaki tarta|ma és az önkoľmányzati tźtrsasházi közös tulajdoni hźnyada a|apjźn
számítotĺvźthatő költsége, ha a b.) pontban foglalt kötelezettség előírásra keľül.

118.) Az ajźn|attevőtől igényelni kell

a.) az előírások figyelembe vételével készített részletes pľogľamot (leírást) a tekintetben, hogy
a projektépület bontása és újjáépítése, źńa|akítása, atetőtér beépítése, emeletráépítés, illetve
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közös használatú épületrészttrsasházi kĹilön fulajdonná va|ő źńa|akítás során milyen munkát

kíván végezni (a megvalósítandó épület funkciója, az tú épületrészek alapteľülete,

elhelyezkedése, kapcsolódása a megmaradó épületekhez),

b.) a projekt épiileten az aján|attevó á|ta| szükségesnek tartott azon felújítáSi, átalakítási
munkálatok részletes mĺĺszaki tartalmának bemutatását és kĺiltségvetését, amelyek a közös
hasznźl|atű épületľészekęt és közös közmllvezetékeket, berendezéseket érintik, annak a
megválaszolrásźtva|' hogy ezen munkálatok mennyiben sziikségesek az ajźn|attevő által
elvégezni kívánt építési munkálatokhoz,

c.) a b.) pont szerinti _ az ajźn|attevő által e|végezni kívánt, az tq1áépítési, átalakítási, a tetőtér

beépítési, emeletráépítési stb. építési munkálatokkal össze nem fiiggő - felrijÍĺás (átalakítás)

költségeihez az ajźn|attevő á|ta| az onkormányzattő| igényelt hozzájźru|źts méľtékét és a
fonások átadásának igényelt ütemét,

d.) az ajánlattevő kivitelezési organizáciőľa vonatkozó elgondolásait és ľészletes ütemtervét a

kivitelezésre, a közös épületľészeket érintő munkálatok műszaki és pénzügyi titemtervére

kiterjedően,

e.) M onkormányzat szźlmtra felajánlott pénzbeli ellenérték méľtékére vonatkozó
nyilatkozatot,

f.) az ajén|attevő źl|ta| vźů|a|t garanciák megjelölését a felajánlott pénzbe|i ellenénék
megfizetésére és az e|v égezni kívźtĺt munkálatokra,

g.) a társashźn a|apító okiratának és a szervezeti és működési szabályzatźnak ajźtn|attevó źita|
javasolt szövegét az épitési munkák elvégzése utĺáni időszakra, ideértve a tźlrsashán

működési költségei meghatározásának az elveit is.

A' páůyázati eljáľás altípusai

119.) A versenyeztetési eljárás lehet

a.) egyfordulós: a benyrijtott ajánlatok a|apjźn az e|jánás során megállapítasra kerĺil a
versenyeztetési eljárás eredménye

b.) többfordulós: Amennyiben a benýjtott ajánlatok a|apjántöbb ajánlattevő a melhatároiott
éľtékelési szempontok szerint a legmagasabb pontszámot éri el, a Lebonyolító a második
foľdulóban _ ezen ajanlattevőktől _ lij ajźn|atot kéľ. Amennyiben ismételten azonos

ajánlatok éľkeznek, Lebonyolító addig kér be újabb ajźn|atokat, ameddig olyan ajánlat nem

érkezik, amíg nem váiaszthatő ki a legjobb ajźn|at.

120.) A kiíľásban ki kell kötni annak az aján|attevő źitalri tudomásulvételét és elfogadását, hogy a
Kiírő az ajźn|attete|i határidőt egy alaklommal meghosszabbíthatja Lebonyolító az aján|attéte|i

határidőről köteles a 3.) a.) és c.) esetben hirdetméný kifiiggeszteni, míg a 3.) b.) és d.) pontok

esetében az ajtn|attev ket írásban közvetlenül értesíteni.

A felhívás taľtalmĺ elemeĺ

I2|.) Afelhívásnak a közös ľészben meghatźltozottakon tíltarta|maznia kell

a.) a pźtlyźuati ajźn|atok bontási e|járásźnak helyét, időpontját, és az aĺľa szóló felhívást, hogy
az ajźn|attevő a bontĺásnál jelen lehet,

b.) a pállyźtzat eredményét megállapító szervezet megnevezését, legkésőbbi az eredmény

me gźilapitásĺínak időpontj át.

I22.) A pźttyźnati eljárásban va|ő rész:łétel ajánlati biĺosíték megfizetéséhez va|ő kötéSe esetén az
ajźn|ati biĺosíték összege a Kiíró źital rögzitett érték, amely nem lehet kevesebb az ingat|an

minimál is (bruttó) v éte|źr źnak | 0 %-źnźi'
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L23.) Az ingatlan tulajdonjogának eladására meghirdetett pźiyáz'at esetében a minimális vételárat első
esetben az értékbecslésben meghatározott likvid forgalmi énék |00 %o-a képezi. Ha a
versenyeztetési eljárás eredménýelen, a következő pá1ryźnati kiírásban az e|őzőek szerinti
forgalmi éÍték 75 %o-źlt, a következő pá|yźzatok soľán pedig a forgalmi éľték 50 %-źt ke||

minimális vételárként szerepeltetrri.

A' páůyázatok felbontása és éľtékelése

124.) Az ajránlatok felbontĺását és éľtékelését jegyzőkönyv felvételével a Lebonyolító végzi, majd ezt
követően javaslatot tesz a Kiíró számára az e|jźráls érvényességének és eredményességének,
valamint az ajźn|atok éľvényességének megál|apitásźtra, amelyről a Kiíró a pźiyźnati ajánlatok
eredményének megállapítása soľán dönt.

I25.) Azajánlatokat tarta|mazó záľt borítékokat a Lebonyo|ítő apźiyźnati dokumentációban megjelölt
időpontban bontja fe|. Az ajánlatok felbontásánál a Lebonyolítón kívül, megbízott jogi
képviselőjének is jelen kell lennie, továbbá jelen lehetnekazaján|attevők, valamint az áItaluk
írásban me gllata|mazott szemé lye k.

126.) IJz|eti titokra hivatkozással nem tiltható meg, hogy a pá|yźzati ajánlatok felbontásakor
ismertessék:

a.) az ajánlattevők nevét,

b.),székhelyét (lakóhelyét)'

c.) a megaj án|ott vételźrat,

d.) az ingatlanban végezni kívánt tevékenységet,

e.) az egyéb vállalásokat.

I27.) A péiyźľ;ati ajánlatok felbontásaról és ismeľtetéséró| jegyzókönyvet kell készíteni. A
jegyzókönyvet _ amennyiben a bontĺĺson az ajźn|attevők jelen vannak _ az Ąźn|attevők köziil
felkét személyek hitelesítik.

128.) A jegyzőkönyvnek a126.) pontban foglaltakon tű|tarta|maznia kell:

a.) a bontlás helyet és időpontját, a jelenlevők nevét és azt, hogy milyen minőségben vesznek
részt az eljráľásban,

b.) a pźůyźtzat tárgyĺáú, a beérkezetl. ajántatok szźtmźú, a hatĺíridőben és az azon tí1' érkezett
ajánlatok megnevezését,

c.) a pá|yźnatok ismeľtetése során elhangzott észrevételeket, javaslatokat, az ajánlattevők
ńszérő| felmerülő kérdéseket és az ama adott válaszokat,

d.) egyéb az e|jźtrás szempontjából lényeges tényeket és körĺilményeket.

I29.) Apźiyázati ajánlatok értékeléséről a Lebonyolító és annak megbízott jogi képviselője, sztikség

esetén közreműködó szakéľtő źital a|áirt jegyzókönyvet kell készíteni, amelynek tarta|maznia
kell:

a.) apáiyź.zati e|járźs rövid ismeľtetését, abeérkezett ajránlatok szátmźú,

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

c.) a beérkezett ajáln|atok érvényességének és eredményének megállapitźséłt,

d.) a legjobb ajźn|atravonatkozó javaslat indokait,

e.) a pźůyźlzati e|játás eredményének összefoglaló éľtékelését, az első két helyre javasolt

pźůyáző megjelolését, ha erre van mód,

f.) azéľtékelésben közremÍĺködők által fontosnak tartottköľiilményeket és tényeket.
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|30.) Az éľtékelési jegyzakönyvhöz csatolni kell a felhívás, a pźiyázati dokumentáció, a
dokumentációt megvásárló személyekľő|/szervezetekről készített lista, valamiĺt a pźiyánatok
bontásáról készült jegyzőkönyv és a benyújtott aján|atok egy pé|dźtnyái.

A' pź.Jyá.zati aján|atok eľedményének megállapítása

131.) A pźĺ|yźnatok eredményét a Kiíró á,||apítja meg. A páiyáľzatiajánlatok eredményét a lehetó
legrövidebb időn belül kell megállapítani. Az eredmény megállapításának hatarideje egy
alkalommal meghosszabbítható. Az i$ határidőről, illetve annak fiiggvényében az ajźln|ati
kötöttség időtaľtamának meghosszabbításaról a Lebonyo|íto köteles ajánlatott levélben
tźý ékoztatni a p á|y ázőt.

I32.) A Kiíró a pá|yźnati dokumentációban meghatfuozott értékelési szempontok alapjźn źi|apítja
meg a páiyánat eredményét és rangsoro|ja a pźůyźzati ajánlatokat. A pźiyázat nyertese az, aki a
pźiyáľ;ati dokumentáciőban rögzitett feltéte|ek teljesítése mellett a meghatározott éľtékelési
szempotok a|apjźtn a legjobb ajĺánlatott tette.

133.) A Lebonyolíto a pźúyévati dokumentĺációban igényelt iľatokon és adatokon tulmenően is
jogosult megvizsgálni az aján|attevők alkalmasságát a szerződés teljesítéséľe, és ennek során a
csatolt dokumentumok eľedetiségét is ellenőrizhet\.

I34.) A pźiyázati ajánlatok elbírálása során a Kiíró írásban fe|világosítást kéľhet a pźůyźuati
aján|attevőtő| az ajźn|atban foglaltak pontosítása érdekében. A Kiíró a felvilágosítás kéréséről
és annak taľtalmáról haladéktalanul írásban éľtesíti a többi páliyáuzati ajánlattevőt is.

l35.) A Kiíró a pźiyázati ajánlatok e|birźůźsźtra vonatkozó döntésľől írásban, a döntéstől szźlmitott |5
naponbelülvalamennyipźiyánatiajánlatevőtétesíti.

136.) Az adás-vételi szerzođést apźiyázat nyeftesével kell megkötni. A nyeľtes visszalépése estén _
ha eľre vonatkozóan a Kiíró döntést hozott _ a páiyázat második he|yezettjével kell megkötni a
szeľződést.

Hatályba |éptető rendelkezkések

137.) Jelen szabáiyzatban foglaltakat2Dl1. február 20. napjźttő| kellalkalmazni, amellyel egyidejűleg
a Képviselő-testĺil et a 428 l 20 |2. (X[. 0 6. ) szźtmű határ ozatáú vi s szavonj a.

138.) Jelen szabáiyzat ľendelkezéseit a 137. pontban foglalt időpontot követően közzétett
versenveztetési felhívások esetében kell alkalmazni.
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