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Budapest J őzsefv áľosi onko rmányzat

Képviselő.testĺilete számár z

Ti sztelt Képviselő-tęstíilet !

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése:

A Képviselő-testĺilet 47/2015. (il. 19.) számű határozatával elfogadta az Onkormźnyzat
tulajdonában á1ló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjoganak átruházásźra vonatkoző
versenyeztetési szabályait.

A folyamatos versenyeztetés során igény merĹilt fe| arra, hogy a Yárosgazdálkodási és
Pénzigý Bizottság, mint kiíró az egyes ingatlanok versenyeztetési feltételeinek
megállapításáná| nagyobb döntési kompetenciát kapjon az onkormányzat érdekeinek
védelmében, továbbá a Kisfalu Kft. átalakulása miatti módosítás źúvezetése és néhány
pontatlanság helyesbítése is szükségess é vźt|t.

E|őzóęk a|apjźn javasoljuk, hogy a Képviselo-testtilet módosítsa a veľsenyeztetési eljáľások
szabá|yait oly módon, hogy

- a 15.) pont k.) alpontja töľlendő, mivel azt a 15.) pont h.) pontja már tarta|mazza.

. amennyiben a veľsenyeztetési eljárás azért volt eredmónýelen, mert az ingatlan bérletére,
megvásźrlásáľa nem volt jelentkezó, ne legyen automatizmus a következő versenyeztetési
eljárás minimális béľleti díjáĺak,vétę|áránakmeghatźlrozásában (p1.: sikertelen bérbeadási
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időporrtj a:2015. szeptcmber 17.

Táľgy: Javaslat a versenyeztetési szabályokľól sző|ő 47l20l5. (II. I9.) számuKt.hatátozat
módosítására

A napirendet n}zilvános/zárt ülésen kell tárgyalni, ahatátozat és/vagy rendelet elfogadásához
e gy szęru/ minő s ített szav aza|tobbsé s szüksé
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi tr
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi tr
Hatźr ozati j av as|at a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az
előteri esztés me gtársv aIását.
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páIyćuat esetén a második pźiyźzatnál a minimális bérlętí díj a korábbi bérleti díj 80 %-
ának megfelelő összeg), hanem ettől eltéľően is dĺjnthessen aptůytĺzat kiírója.

- kerüljön kĺilön kiemelésre a pá|yźĺzat éľvénýelenségeinek esetei kłőzott, az ajtnlati
biztosíték beÍizetésének nem megfelelő teljesítése

- pontosítani és bővíteni szükséges a kifi'iggesztés minimális időtaľtamát és a hiánypótlásra
adott leghosszabb időtartamot.

II. A beteľjesztés indoka

A versenyeztetési szabtiyzat módosítása a Képviselő-testtilet hatásktjrébe Ártozik.

III. A dtintés célja, pénziigyi hatása

A döntés az onkorm ányzat számáta pénzugý hatással nincs.

IV. Jogszabályĺ körny ezet ismeľtetése

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helý önkormányzatairő|| sző|ő 201| évi
CLXXxx tĺirvény 23. $ (5) bekezdés 14. pondán, a47. $ (3) bekezdésén és a 107. $-án
alapul.

Fentiek a|ap1án kérem a Tisztelt Képviselő-testtilet, hogy a pá|yázatta| kapcsolatos dontését
meghozni szíveskedjék

Hatńrozatijavaslat

..... './2015. (. ... .) szźtmu Képviselő-testiilet hatfuozat:

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy a 47/20|5.(II. 19.) szám,tlhatározat

1.) 7 .) pontjának szovegét a kĺjvetkezore módosítja: Lebonyolító: A versenyeztetési e|járás
lebonyolítója a vagyontigyleti megbizott, A vagyonügyleti megbízott, ha a Kiíró
másként nem dönt aJőzsefvárosi Gazdálkodási KözpoŃZrt.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: f0I5. szeptember 17.

2.) 15.) pont k.) alpontját törli.

F elelő s : Józsefu áro s i Gazdálkodási Közpo nt Zrt. v agy ongazdálkodási igazgatő
Határidő 201 5. szeptember 1 7.

3.) 12) pontjának szĺlvegét a köVetk'ezóľe módosítja: A hirdetmények kifĹiggesztésének
időtartama, valamint a megjelentetés és az ajźnlatok benyújtásának határideje kĺjzĺitt
legalább 15 munkanapnak kell eltelnie'

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt.vagyongazđálkodási igazgatő
Határidő: 20L5. szeptember 1 7.

4.) 15.) pont p.) alpontjának szövegét a következőte mőđosítja: a hiánypótlás lehetőségét az
aĺľő| sző|ő éľtesítés kézhezvételétő| sztmított 5 munkanapos határidő kikötésével,
valamint azt,hogy a hiánypótlás nem eľedményezhęti az ajźnlat módosítását.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt' vagyongazdálkodási igazgatő
lJatäridő : 20I 5. szeptember 1 7.

5.) 17.) pont c.) alpontjának szövegét a következóre mődosítja: a versenyeztętési e|jźrás
visszavonása esetén' amennyiben a dokumentációt az ď1ánlattevő ellenéľték fejében
kapta meg' a Kiíró köteles az ellenértéket visszafizetni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KcizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatő



Határido: 20I 5. szeptember 1 7.

6.) 20.) pontja új i.) alponttal egészül ki, amelynek szövege a következo: ajánlattevó az

ajáĺ|attételi biztosítékot nem, vagy nem a páIytnati felhívásban megjelölt módon

bocsátotta a kiíró ręndelkęzésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatő
Hatźľidő : f01 5. szeptember 1 7.

1.) 24.) poĺtjaúj d.) alponttal egésziil ki, amelynek szĺivege a következő: az onkormányzat
érdekeinek védelmében.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határido: z0I5' szeptember 17.

8.) 31.) pondának szövegét a kĺjvetkezőľe módosítja: Ha a veľsenyeztetési eljárás

eređménýelenül zárul, két éven belül kiírt ismételt páLytnatnál, a második felhívásban a

30. pont szerinti bérleti đíj 80 oÁ-át, a harmadik felhívásban a bérleti đij 65 o/o-ti, a

következő ptiyázatok során pedig az 50 %-źLt kell minimális bérleti díjként
meghatározni. Ha a versenyeztetési eljárás azértvoLt eredménýelen, mert az ingat|anra

kiirtpályázatra nem volt jelentkező, a|<kor a fentiektől eltérően kiíľó másként dönthet.

Felelő s : Józsefu áro si Gazdálkodási Közpo nt Zrt. v agy ongazđálkodási igazgatő
Határidő: f0I5.július 1 7.

9.) 40.) pontjának szövegét a következore mődosítja: A ptiyázatok eredményét a Kiíľó
źilapitja meg. A pá|yázati ajánlatok eredményét a pá|yźaatok felbontásátő| sztlmitott 90

napon bęlül kell megállapítani. Az eredmény megá||apításának hatáľideje egy

alkalommal meghosszabbithatő. Az ilj hatáľidőről, illetve annak fliggvényébeĺ az

ajtnĘati kötöttség időtaĺtamának meghosszabbításźlról a Lebonyolító köteles ajźlĺ|ott

1 evélb en táj éko ztatni a p áIy ázőt.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt,vagyongazdálkođási igazgatő
Hatáľidő: f}Is.július 1 7.

10.) 62') porújának szövegét a következore mőđosítja: A pá|yźtzatok eredményét a Kiíró
á||apitja meg. A páIyázati ajánlatok eľedményét a lehető legrövidebb időn belül kell
megállapítani. Az eredmény megá||apításának határideje egy alkalommal
meghosszabbítható. Az ilj hatáľidőről, illetve annak fiiggvényében az aján|ati kötottség

idotartamtlnak meghosszabbításáról a Lebonyolító köteles ajźtnlott levélben ttýékoztatĺi
aptilyázőt.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási KözpontZrt, vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáĺido: 20I 5. július 1 7.

1l.) 74') poĺt szövegét a következőľe módosítja: A minimális véte|árat, ha a Kiíró másként

nem dönt
a.) első izbeĺ az ingatlan értékbecslésében megállapított forgalmi érték 100 oÁ-aképezi,

b.) másodikpá|yázat esetében az ingat|an éľtékbecslésében megállapított forgalmi érték

7 5 Yo-a képezi, ha az elsó árveľés azért vo|t sikertelen, mert az árveľés megkezdését
mege|ozően senki nem ľegisztrált,

c.) harmad1k páIyázattő| az ingatlan értékbecslésében megállapított forgalmi érték

50 oÁ-a képezi, ha a második árverés azért vo|t sikertelen, mert az árvęľés

me gkezdé s ét me ge|ozően senki nem re gisztľált,
ď.) az eredménýelen felhívásában megllatározott összeg képezi, amennýben új

páIyázat klírására az&t kęrul sor, mert az e|jźtrás eredménýelen volt, vagy sem az

első, sem a második helyľe soľolt aján|attevő nem kötĺjtte meg az adásvéte|i

szerződést.



e.) 123.) pontj ának szovegét a kĺivetkező módosítja: Az ingatlan tulajdonjogának e|adásźra
meghirdetettpźiyázat esetében, ha a kiíró másként nem dönt, a minimális vételáľat első
esetben az értékbecslésben meghatározott likvid forgalmi érték 100 oÁ-aképezi. Ha a
versenyeztetési eljáľás eredménýelen, a következő pá|yázati kiíľásban, az e|ozóek
szerinti forgalmi éÍték 75 oÁ-át' a következő pźůyázatok soľán pedig a forgalmi érték

50 %-źLt kell ĺninimális vételárként szerepeltetni. Ha a versenyeztetési eljárás azért vo|t

eredménýelen, mert az ingatlanra k1itt páIyźnatra nem volt jelentkezó, akkor a

fentiektől eltérően kiíró másként dĺjnthet.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyoĺgazdálkodási igazgatő
Hatźľidő: 20I 5. szeptember 1 7.

A döntés végrehajtásátvégzo szewezeti egység: JózsefuárosíGazđáIkodási KözpoĺtZrt.
A lakosság széles kĺjrét érintő döntések esetén az eloterjesztés előkészítőjénekjavaslata a
kozzététel módjára: a honlapon

Budapest, 2015. augusztus 3 1.

Tisztelettel: H;
dr. Kocsis Máté

polgármester

Törvényességi ellenőľzés :
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében, és megbízásáb,ól :

J,, tÍcbąUdr.Mészár Erika
a|jegyzó

2015 slEPl 0 7

M ell éklet : két has áb o s m ó do s í tásokat tarta|maző határ o zat s zöveg



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormányzat Képviselő-testĺiletének

47 1201 5. (II. 1 9.) szttmí határozata
az onkormátyzat tulajdonában álló

ingatlanvagyon haszno sítására,
tul aj donj o g źtnak źltruházásár a vonatko zó

rlersenyeztetési szabályairól

7.) pont
Lebonyolító: A versenyeztetési eljárás
lebonyolítója a vagyonügyleti megbízott. A
vagyonügyleti megbízott,ha a Kiíró másként
nem dĺint a Kisfalu Kft.

15.) pont k.) alpontja
az aj án|attev ő źital c s ato l andó i g az o lás okat,

12.) pont
A hirdetmények kifiiggesztésének
iđőtartama valamint a megjelentetés és az
ajánlatok benffitásának hatánđeje között
legalább l5 napnak kell eltelnie.

15.) pont p.) alponda
hiánypótlás lehetőségét, valamint azt a
kikötést, hogy a hiánypótlás nem
eredménye zheti az aj án|at módo sítását

17.) pont c.) alpontja
a versenye ztętési elj árás vissz avonása esetén,
amennyiben a dokumentációt az ajźn|attevo
ellenérték fejében kapta meg' a Kiíró koteles
azeLlęĺértéketvisszaf,lzetni,haazajánlattevő
a dokumentáciőt visszaađi a

20.)
A pá|yázati dokumentációban ki kell kotni,
hogy a Lebonyolító érvénýelenné nýlvánítja
az ajánlatot,ha
a.) a felhívásban megjelölttől eltéľő módon

(elektronikus úton) kézbesítették,
b.) az ajánlattevo az ajánlattételi határidőn

tul nýjtottabe aján|atát, vagy az ajánlat
az ajánlattételi határidőn túl étkęzikbe,

c.) Tt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az
onkormányzatta| szembeni korábbi
fizetési kötel

Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormányzat Képviselő-testtiletének

47 1201, 5. (II. 1 9.) szám,ű hatźrozata
az onkormáĺyzat tulajdonában álló

ingatlanvagyon haszno sitástra,
tul aj donj o g źnak átruházásár a vonatkoz ó

versenyeztetési szahál yajról

7.) pont
Lebonyolító: A versenyeztetési eljárás
lebonyolítója a vagyonügyleti megbízott. A
vagyonügyleti megbízott, ha a Kiíró másként
nem dönt a Józsefvárosi Gazdálkodási
KözpontZrt.

15.) pont k.) alpontja törlésre kerĹil
az-a

12.) pont módosul
A hiľdetmények kifiiggesztésének
idotartama, valamint a megjelentetés és az
ajánlatok benýjtásának határideje között
legalább 15 munkanapnak kell eltelnie.

15.) pont p.) alpontja módosul
a hiánypótlás lehetőségét az aľľril szólĺĎ

éľtesítés kézhezvéte|étő| számított 5
munkanapos hatáľidő kiktitésével,
valamint azt, hogy a hiánypótlás nem
eredm énye zheti az ajánlat módo sítását

17.) pont c.) alpontja módosul
a Veľsenyeztetési eljárás visszavonása esetén,
amennyiben a dokumentációt az ajěnlattevő
ellenérték fejében kapta meg, a Kiíró köteles
az e|| enértéket vi s sz af iz etni

20.) pont új i.) ponttal egészülki
A pá|yázati dokumentáciőban ki kell kötni,
hogy a Lebonyolító érvénýelenné nýlvánítja
az aján|atot,ha
a.) a felhívásban megjelcilttől eltéro módon

(elektronikus úton) kézbesítették,
b.) az aján|attevó az ajźtnlattételi határidőn

tul nýjtottabe aján|atźú, vagy az ajtn|at
az ajánIattételi határidőn túl érkezik be'

c.) Tt olyan ajźln|attevő nyújtotta be, aki az
onkormányzatta| szembeni korábbi

helvi adó. bérleti I fizetési kötel śt ftelvi adó. bérleti



d.)

e.)

díj' stb) nem teljesítette,
apá|yázatot nem a Kiíró által jóváhagyott
tarta|mu nyomtatványnak megfelelő
formában és adatokkal nyújtotta be,
aZ ajánlattevőnek a páIyźuati
dokumentációban szereplő iratokat,
igazolásokat nem' vagy nem az
ęlíiírásnak megfelelően csatolta, iĺleéŕve,
ha az aján|aÍtevó nem csatolta arľóI szóló
ĺýIatkozatźú, hogy nincs koztartozása,
(adó, vám, társadalombiztosítási járulék
és egyéb, az áIlamháztartás más
alrendszereivel szemben fennálló fizetési
kötelezettsége), ha ezek csatolását a
p áIy źuati ki íľás e|ő írta,
az ajánlat nem felel meg a páiyázati

feltételeknek, vagy az ď1tnlattevő nem
tett a pályázati dokumentációban
fo glaltaknak me gfe lel ő aj éĺn|atot,
az ajźn|attevő valótlan adatot kĺjzölt,
az aján|attevő a hiánypótlási felhívásban
foglaltaknak a ľendęlkęzésére á||ő
hatáľidőn beltil nem vagy nem teljes
körűen tett eleset.

24.) pont
A pźiytnati dokumentáciőban ki kell kötni,
hogy a Kiíró eredménýelenné ĺýlvánitja a
versenyeztetési eljárást, ha
a.) nem érkezett aján|at,
b.) az ajánlattevők kizárőIag érvénytelen

aj án|atot nyúj to ttak b e,

c.) az ajánlatok biráIata során a Lebonyolító
az összes ajźnlatot érvénýelenné
itányította.

31.) pont
Ha a versenyeztetési eljáľás eredménýelenül
zźtru|, két éven beliil kiírt ismételt
ptiyázatná,l, h a második felhívásban a 30.
pont szerinti bérleti díj 80 oÁ-źlt, a harmadik
felhívásban a bérleti díj 65 %o-źlt, a kĺjvetkező
pá|yázatok során pedig az 50 %-át kell
minimális bérleti díjként meghatározni.

díj' stb) nem teljesítette'
d'.) apáIyázatot nęm a Kiíró által jóváhagyott

tartalmú nyomtatványnak megfelelő
formában és adatokkal nffitotta be,

e.) az ajánlattevőnek a pźiytvati
dokumentációban szeľeplo iratokat,
igazolásokat nem' vagy nem aZ

ęlŕiírásnak megfelelően csaÍolta, iclęérrve,
ha az aján|attevő nem csatolta aľrőI szőIő
ný|atkozatźú, hogy nincs koztartozása,
(adó, vám, társadalombiztosítási járulék
és egyéb, az á||amhźatartás más
alrendszereivel szemben fennálló ťĺzetési
kötelezettsége), ha ęzęk csatolását a
pá|y ázati kiírás e|őirta,

f.) az ajánlat nem felel meg a páIytzati

feltételeknek, vagy az ajánlattevő nem
tett a pá|yázati dokumentációban
fo glaltaknak me gfe lelő ajźn|atot,

g.) az ajźtnlattevő valótlan adatot közölt,
h.) az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban

foglaltaknak a rendelkezésére áIlő
határidon belĹil nem vagy nem teljes
könĺen tett eleget.

i.) ajánlattevő az ajánlattételi bĺztosítékot
nem' vagy nem a páÄyázati felhívásban
megieliilt módon bocsátotta a kiíľó
rendelkezéséľe

24.) pont új d.) ponttal egésztilki
A pá|yázati dokumentáciőban ki kell kötni,
hogy a Kiíró eľedménýelenné nyl|vánítja a
versenyeztetési eljárást, ha
a.) nem érkezętt ajźnlat,
b.) az ajánlattevők kizárő|ag éľvénýelen

aján|atot nffitottak be,
c.) az ajánlatok birá|ata során a Lebonyolító

az összes ajánlatot érvénýelenné
iľánýtotta

d.) az onkormányzat érdekeinek
védelmében.

31.) pont módosul
Ha a versenyeztetési eljárás eredménýelenül
záru'|, két éven belül kiíľt ismételt
pá|yźzatná|' a második felhívásban a 30. pont
szerinti bérleti díj 80 %o-át, a harmadik
felhívásban a bérleti dij 65 oÁ-át, a kövętkező
pá|yázatok során pedig aZ 50 %-át kell
minimális bérleti díjként meghattrozni. Ha a

áľás azért volt

f.)
dokumentációban meghatározott I dokumentációban meghatározott

s.)
h.)



40.) pont
A ptiyázatok eredményét a Kiíró állapítja
meg. A pźl|yźaati ajánlatok eredményét 90
napon belül kell megállapítaĺi. Az eredmény
megá||apitásának határidej e egy alkalommal
meghosszabbítható. Az űj határidőről, illetve
annak fiiggvényében az ajánlati kotottség
idotartamának meghosszabbításáról a
Lebonyolító koteles ajánlott levélben
táj ékoztatni a páIy ázőt.

62.)
A pźtlyźvatok eredményét a Kiíró állapítja
meg. A pá|yźĺzati ajánlatok eredményét a
lehető legrövidebb időn belül kell
megállapítani'
megá|Iapításának hatáľidej e egy alkalomm al
meghosszabbítható' Az iĄ hatáľidőľől, illetve
annak fiiggvényében az ajánlati kötottség
időtartamának meghosszabbításáľól a
Lebonyolító köteles kifiiggesztés útján
táj ékoztatni a pá|y ázőkat.

74.) pont
A minimális vételarat, ha a Kiíró másként
nem dönt
a.) első ízben az ingat|an éľtékbecslésében

megállapított forgalmi éľték 100 oÁ-a

képezi,
b.) második árverés esetében az ingatlan

értékbecslésében megállapított foľgalmi
érték 75 oÁ-a képezi, ha az első árverés
azért volt sikertelen, mert az árverés
megkezdését megelőzően senki nem
regisztráIt,

c.) harmadik árveréstől aZ ingatlan
éľtékbecslésében megállapított forgalmi
érték 50 oÁ-a képezi, ha a második
áĺverés az&. volt sikerLelen, mert aZ

árverés megkezdését mege|ozően senki
nem regisztrált,

d.) az eredménýelen felhívásában
meghatźlrozott összeg képezi,
amennýben új árveľés kiírźsára azért
keriil sor, męrt az eljárás eredménýelen
volt, vagy sem aZ első, sem a második

Äz eredmény I megállapítani. Äz

eredménytelen, meľt az ingatlanra kiírt
pźiyázatľa nem volt je|entkező, akkoľ a
fentiektől eltéľően kiíľró másként diĺnthet.

40.) pont módosul
A páIyázatok eredményét a Kiíró állapítja
meg' A pá|yázati ajánlatok eredményét a
pá.Jyázatok felbontásától számított 90
napon belül kęll megáIlapítani' Az eredmény
megźů|apítźlsának határidej e egy alkalommal
meghosszabbítható. Az i$ határidőľől, illetve
annak fiiggvényében az ajźlnlati k<itottség

időtartamának meghosszabbításáról a

Lebonyolító kötelęs ajánlott levélben
tájékoztatni a ptly ázőt.

62.) pont módosul
A pá|yázatok eredményét a KIírő źů|apitja
meg. A pá|yázati ajánlatok eredményét a
lehető legľövidebb időn belül kell

eredmény
megáI|apitásának határidej e egy alkalommal
meghosszabbítható. Az nj határidőről, illewe
annak fiiggvényében az aján|ati kötottség
időtartamának meghosszabbításáról a
Lebonyolító koteles ajánlott levélben
tájékoztatni a p á|y ázőt.

74') pont módosul
A minimális vételárat, ha a Kiíró másként
nem dönt
a.) első ízben az ingat|an értékbecslésében

megállapított forgalmi érték 100 oÁ-a

képezi,
b') második pá|yánat esetében az ingat|an

értékbecslésében megállapított forgalmi
érték ]5 oÁ-a képezi, ha az első árveľés
azért volt sikertelen, mert aZ árverés
megkezdését megelőzően senki nem
regisztrá|t,

c.) harmadík páůyázattóll az ingat|an
értékbecslésében megállapított forgalmi
érték 50 oÁ-a képezi, ha a második
árverés azért volt sikertelen, mert aZ

árverés megkezdését mege|ozően senki
nem regisztrált,

d.) az eredménýelen felhívásában
meghatźrozott összeg képezi,
amennýben új pályázat klírására azért
kerül sor, mert az e|járás eľedménýelen
volt, sem az első. sem a második



helyre sorolt ajźnlattevő nem kötötte meg
az adásv ételi szeľződést.

123.) pont
Az ingatlan tulajdonjogának eladására
meghirdetett pźiyázat esętében a minimális
véte|áÍat első esetben az értékbecslésben
meghatározott likviĺĺ forgalmi érték 100 %-a
képezi. Ha a Versenyeztetési eljárás
eľedménýelen, a következo pá|yázati
kiírásban az eIozoek szerinti foľgalmi érték
75 o/o-át, a kovetkezo páIyźĺzatok soľán pedig
a foľgalmi érték 50 oÁ-at kęll minimális
vételárként szerepeltetni

helyre sorolt ajźtĺiattevő nem kötötte meg
az adźsv ételi szeľződést.

I23.) pont módosul
Az ingatlan fulajdonjogának ę|adásźra
meghirdetett pá|yźzat esetében, ha a kiíró
másként nem dönto a minimális vételaľat
ęlső esetben aZ értékbecslésben
meghatćtrozott likviđ forgalmi érték I00 oÁ-a

képezi. Ha a versenyeztetési e|járás
eredménytelen, a kovetkező pá|yázati
kiíľásban az elozőek szerinti forgalmi érték
75 oÁ-át, a következó pá|yázatok soľán pedig
a forgalmi érték 50 %-ěIt kell minimális
vételárként szerepeltetni. Ha z
versenyeztetési eljárás azért volt
eľedménytelen, meľt az ingĺt|anra kiírt
páůyńzatra nem volt jelentkező, akkoľ a
fentiektő| eltéľően kĺíľĺí másként diinthet.


