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VáľosgazdáIkodási és Pénzüryĺ BÍzottság véleményezi tr
Emberĺ Eľőfoľľás Bĺzottság véleményezi tr

Határ ozatí jav astat a bimttsźĘ szźmár a..

A Varosgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-tęstiiletĺrek aZ

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. Tényállĺĺs és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:

A Képviselő-testiilet 47/2015. (tr. l9.) szźtmű határozatával fogadta el' majd I99/f0I5. (x. 17.)

szźtműhatźrozatźtval módosította az onkormćnyzat tulajdonában álló ingatlanvaryon hasmosítiĺsára,
fulajdonjogának źlfo:aház:źLsára vonatkozó versenyeztetési szabá|yairő| sző|ő szabźúyzatot.

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a megemelt kikiá|tási árak alacsonyabb szźlmű ajánlattevőt
vonzanak a nyilvános árvęréseken, ami kedvezően hat az ajanlattevők közötti nemkívánatos
kommunikáció kialaku|źsfua, amely az onkormányzat sztlmtra akár jelentős anyagi hátľáný is
okozhat.

A fentebb leírtak miatt is javasolt az elektronikus fe|iilęten töľtéńő árverés lebonyolítasa, igy
kiküszöbölve aĄhogy azegyes aján|attevők a liciüálás során találkozzanakegymással, azaján|ataikat,
elképzeléseiket eryeztessék.

Az elęktronikus versenyeztetési eljráľás lehetőséget biĺosít az áwęrés mellett olyan eljáľások
lefolytatására is' ahol árverseny van (pl.: helyiség bérbeadás), vagy pontozásos rendszęr szęint
történik męg az ajźn|attevó kivźiasztźsa (pl.: beszeľzési eljrárás). A rendszer mind áręmeléses, mind
ĺáľlejtéses eljárás jogszab źúyszeru lebonyolítasát lehetővé teszi.

A ľendszer bevezetése tiszta és źtt|éltható bonyolítĺást, aZ egyes eljĺárások során magasabb bevételt és

kisebb kiadást eredményezhetne. Az ęlęktronikus versenyeztetési 
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ľendszer, a folyamatba az e|járás megindítasát követĺĺen a kiíró sem tud belenyúlni. A versenyeztetési
eljárás |ezárását kĺjvetően a rendszer részletes jegyzőkörryvet készít, amely azonos tartalmú azugyvédí
vagy közjegyzői jegyzőkönyvvel. Az érdeklőd ok szźtmára az egyes eljárások nyomon követése vendég
funkcióval biztosítható.

Az elektronikus versenyeztetési eljáľás képes megszűrni azokat az aján|attevőket, akiknek ajánlattételi
szándéka nem valós, de vélhetően hátrányosan érint néhány olyan ajánlattevőt is, aki a technikai háttér
hiányában, vaw a7 elektronikus rendszerekkel szęmbeni bizalmatlanság miatt nem vesz résń a
versenyeztetés ezen formájában. Az igy elérhető tisztább veľseny biztosít-ĺása viszont erősebb igény az
Önkoľmányzat szźlmźra' mind etikai, mind pedig bevételi oldalon.

A lakásbérlemények esetében azonbaĺ az elektronikus versenyeztetési eljárás nem a|kalmazható,
mive| a pźúyźr;at során személyes adatok ellenorzésére kerül sor, a pontozásban a megajánlott bérleti
díj nem jut döntő szerephez, továbbá a páiyá.r:ők nem minden esetben rendelkeznek a versenyeztetési
eljárás ezen módon töľténő lebonyolítasához szükséges technikai- illetve tudás hátténel.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt új veľsenyeztetési szabéiyzat néhány adminisztratív hiba
kijavításán tril eľľe vonatkozóan ártzl'maz vźůtozást a korábbihoz képest.

A Veľsenyeztetési Szabá|yzat új fejezettel egésziil ki, amely az e|jé.ĺľźs típusok elektľonikus úton
töľténő lebonyolításának eltérő szabźt|yait tarta|mazza. Az elektronikus úton lefolytatott
versenyeztetési eljráľások esetében az e|1áĺźs eredményének megállapítása során nincs módosítás, arľa
a továbbiakban is a korábbi ryakorlatnak megfelelően keriil sor. Az ánĺerés esetében a Lebonyolító
állapítja meg az eredméný, mig pźiyźuat esetében a Kiíró, mive| a bérleti/adásvételi szerződés
tarta|mźravonatkozóan is érkezhetjavaslat, aminek e|bírźiźsźra a tulajdonosi joggyakorló jogosult.

Javasoljuk, hogy a fentiek alapján a Képviselő-testtilet vonja vissza a 47/f0L5. (II. 19.) számri
hatźrozatźtt, és fogadja el az előteľjesztés mellékletét képező, új VersenyeúetésiSzabä|yzatot.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A Versenye ztetési Szabźiyzat elfogadására a Képviselő-testiilet jogosult.

m. A diintés célja' pénzůigyi hatása

A döntés cé|ja az onkormányzat fulajdonźban áůlő üres ingatlanok biztonságosabb, visszaélés-
mentesebb módon töľténő hasznosítĺísa az e|érhető legalacsonyabb költségek és legmagasabb
bevételek me|lett.

Az elektronikus versenyeztetési eljárás lebonyolítását biztosító rendszer beszerzése az
Önkormányzattő| anyagi ráfordítast nem igényel, mivel azt a Jőzsefvěrosi Gazdátlkodási Kozpont Zrt.
szerzibe.

fV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testiilet döntése a Magyaroľszághe|yi önkormányzatairő| sző|ő 20|1. évi CLXXXIX.
töľvény 23. $ (5) bekezdés 14. pontján, a41. $ (3) bekezdésén és a|07. $-án alapul.

Fentiek a|apjźtn kéľem a Tisztelt Képviselő-test[iletet, hogy a Versenyeztetési Szabźiyzat1a|
kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjék.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úry dönt, hogy

|.) a47l20I5. (II. l9.) számű képviselő-testiileti hatőrozatotvisszavonja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatója
Hatáľidő: 2016. június 2.
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2.) elfogadja a határozat mellék|etét képezó, az Önkoľmänyzat tu|ajdonában á|ló ingat|anvagyon
hasznosításáľa, tulajdonjogának źttruházźsára vonatkozó versenyeztetési szabá|yokat
(Versenyeztetési Szabályzat).

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 2.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpontZrt.

Budapest, 20|6. mź.jus 24.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábĺól: ^
J" "u,y"-l.-Ť.>wđr.MéšzárBrika ,/
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2016 ĺ.'{ÁJ 2 4

Melléklet:
Versenyeztet ési szab áiy zat
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Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuárosi onkoľmányzatKépviselő-testületének

12016. (....) számú hatźľozata

az onkormányzattulajdonában ál1ó ingatlanvagyon hasznosításara, fulajdonjogának átrvhtLztL-

s ára vonatko zó vers env eztetés szab ä|v air őI

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi onkorm áĺyzat a Budapest Józsefüiĺľosi on-
kormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6612012.
(XII.l3.) önkormányzati rendelet 7. $ és 41. $ (1) bekezdése, valamint a Budapest lőzsefvźro-
si onkormáĺyzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbéľ
mértékéről szőIő 7612010. (III.08.) onkormányzatirenďelet 4. $-a, az onkormányzat tulajdo-
nában á11ó lakások elidegenítéséről szóló 33l20I3. (VII.15.) ĺlnkormányzati rendelet 1 1. $-a és

az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gźlo helýségek elidegenítésének
feltételeiről szóló 3212013. (VII. 15.) önkormányzati ľendelęt 8. $-a a|apjánazonkormźtnyzati
vagyon elidegenítésére, illetve hasznosítására írtnyuló versenyęztetés lebonyolításának, elo-
készítésének, lefolytatástnak rendjéről, és a veľsenyeztetési eljárás dokumentálási rendjéľől _
a hatályos jogszabálý rendelkezésekkel összhangban _ az a|źlbbí szabá|yzatot (a továbbiak-
b an : Szab ály zat) alkotj a :

A SzabáLyzat céIja, hogy megállapítsa a versenyeztetés eljáľási szabáIyait, és ezzeI biztosítsa
az önkoľmźtnyzati vagyon ellenőrizhető és szabá'Iyozott keretek kcizötti leghatékonyabb elide-
genítését és egyéb hasznosítását, valamint a pźiyázők sztlmára azonos és egyenlő feltételek
garantźiźstĺvalaversenytisztaságánakvédelmét.

I. FEJEZET
A veľsenye ztetési elj árás általános szab ályai

A versenyeztetés során a vagyonügyleti megbizott _ bonyolító - a forgalomképes va-
gyontárgyak tekintetében a tulajdonosi jogokat gyakorló nevében gondoskodik a verse-
nyeztetési elj árások lebonyolításáról.

A fulajdonosi jogok gyakorlója:

Đ a 100 millió Ft egyedi foľgalmi éľték feletti vagyon esetén a Képviselő-testület,

b) a 100 millió Ft egyedi forgalmi éľtéket meg nem haladó értékű vagyon esetében a
Képviselő-testĹilet Y źrosgazdálkodási és Pénzügý Bízottsága.

Nem kell a|kalmazni a vęrsenyeztetés szabályait ha

a) a bérbeadás a Budapest Józsefuaľosi onkormányzat tulajdonában álló lakások bérbe-
adźsának feltételeiľől, valamint a lakbér méľtékéről sző|ő 1612010. (III.08.) önkoľ-
mányzatiľendelet, vagy aZ onkormányzat fulajdonában á||ő nem lakás céLjźraszo|-
gáló helyiségek béľbeadźsźnak feltételeiről sző|ő 35/2013. (VI.20.) ĺinkoľmányzati
rendeletben szabá|yozott jogcímeken történik,

b) az elidegenítés az onkormźny:zat tulajdonában ál1ó lakások elidegenítéséről szóló
33l20I3. (VII.15.) önkoľmányzati rendelet és az onkoľmányzat tulajdonában źi|ő
nem lakás cé|jára szo|gáIő helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 32l20I3.
(VII. 1 5.) önkormányzati rendelet aLapjtn történik.

l.
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c) a Budapest Józsefuárosi onkormáĺyzat vagyonáról és a vagyon feletti fulajdonosi jo-
gok gyakorlásáról szóIő 6612012. (X[.13.) önkormányzatirendelet kivételt tesz.

A versenyeztętési eljárás módjai:

a) pźiyázati eljáľás, amely lehet

- nýlvános' vagy

- zártkilrű(meghívásos),

b) árverés, mely lehet

- nýlvános' vagy

- zźńkoru.

A versenyeztetési eljárás főszabźiy szerint nýlvános. Nyilvános versenyeztetés helyett
kizźrőIag akkor irhatő ki zártkönĺ versenyeztetés, ha

a) az e|járćĺs tátgyáu| szolgźiő önkoľmányzativagyonjellege, jelentősége, valamint an-
nak leghatékonyabb értékesítésével, hasznositásáva| kapcsolatos feladatok megoldá-
sa előre meghatátozott ajánlatot tevők részvételét teszi szükségessé, vagy

b) a vagyon értékesítésére, illetve hasznosításárakiirt nyilvanos versenyeztetési eljáľás
két alkalommal eredménýelen volt.

A versenyeztetési eljáľás módjáról a kiíró dönt. A dontésben rendelkezni kell arról,
hogy a páIyázatot, vagy az árverést megelőzi-e előminősítő e|jětrás, a pźiyázat egy-,
vagy többfordulós, valamint arról, hogy a kiíró veľsenyeztetési eljĺírást elektronikus
úton kívánj a lefolytatni.

E' szab á|y zat alka|mazásáb an

a) Kiíľó (ajánlatkérő)z ajelen rendeletben meghatźrozottak szerint a tulajdonosi jo-
gok gyakorlója.

b) Bonyolító: A versenyeztetési eljárás lefolýatoja,ha a kiíró másképp nem dönt, ak-
koľ a Józsefuárosi Gazdálkod ási Kozpont Zrt.

c) Aján|attevő (páiyánő' lĺcitálĺĎ): anemzeti vagyonĺól szóló törvényben meghatiíro-
zott természetes személy vagy źltláthatő szewezet, aki a versenyeztetési eljárás során
apá|yázati kiírás a|apján ajźnlatot tesz vagy az źlwerési felhívás a|apján licitál.

d) Nyilvános pályázatĺ eljáľás: hirdetmény, sajtó iúján vagy elektronikusan meghir-
detett páIyźľ'ati eljárás, amelyben az ajáĺIattevők kcire előre meg nem határozhatő.

e) Zártköľa (meghívásos) pályázatĺ eljáľás: a kiíró előľe meghatározott számu ajźn-
lattevőt _ megfelelo határidő kitűzésével - közvetlenril hív fel ajánlattételre. Pá|yźr
zatotkizárőlag a kiíľó áltaImeghívottak nyújthatnak be.

Đ Egyfoľdu|ős pá.lyá.zati eljárás: olyan nyíItvagy zźńkorupáIyázati e|járźs, melynek
soľán a kiíró a ptiytvati kiírás feltételeinek megfelelő pá|yázatok közül vźiasztjaki
a nyeľtes ajánlaÍtevot vagy azok hiányélban a páIyázati eljárást eredménýelennek
nýlvánítja.

g) Többfoľdulós pályázati eljáľás: olyan nyilvános vagy zźrtkoru páIyäzati e|járás,
amelyet a kiírő kettő vagy annáI tĺibb foľdulóban hirdet meg. Ebben az esetben a
második, vagy azt követő fordulókban - a kiíró által előľe meghatározott és kozzétett
szempontok alapján - az e|so foľduló eľedményeképpen kiválasztott ajánlattevők
vehetnek részt.

4.

5.

6.



h)

Đ

i)

Előminősítő eljárás: a kiíró az e|so forduló eredménye alapjźtĺ meghatźlrozza a má-
sodik fordulóra részvételt nyert pá|yázók korét, akik a ľészletes pá|yźuati kiírásban
foglalt feltételek szerint vehetnek részt apáůyźnat további részében.

Nyilvános árveľés: hirdetmény, sajtó .tú1ánvagy elęktľonikusan meghiľdętett verse-
nyeztetési e|járás, melynek során a ľésztvevők licitálással tesznek aján|atotazingat-
|aĺvételárźra.

Zńrtkőru áľveľés: az ingat|an véteIárźra a közvetlenül írásban meghívott ajánlatte-
vők licitálással tesznek ajánlatot.

Azonosítószám: az elektronikus versenyeztetési eljarás során használt jelölés,
amely aIapján a Bonyolító - az e|őzetes regisztrációt követően - azonosítani fudja az
ajánlattevőt. Az azonosító nem utalhat az aján|attevőľe. Egy azonosító egy veľse-
nyeztetési eljáľásban használható fel.

Jelszó: az elektľonikus veľsenyeztetési eljárás során a Bonyolító által biztosított, az
azonosítóhoz kapcsolódó, a versenyeztetési fęlületrę történő belépést lehetővé tevő
számibetűsor. A jelszó módosításának lehetőségét az azonositóval rendelkező aján-
lattevő tészéte biztosítani kell.

II. FEJEZET
Apá|yázati eljáľás

1. A,pá.tryázat típusai

A pá|y ázat nyilvános v agy zźńkonĺ lehet.

ApáIyazatot ketto vagy annál több fordulóban is meg lehet hirdetni.

A pá|yázat az eIominősítési eljáľást kövętőęn elektronikus úton is lefolýatható. Ebben
az esetben a Bonyolítő az e|óminősítési eljáľásban megállapítja, hogy az aján|attevok
pá|yázata apá|yazati felhívásban írt feltételeknek megfelelnek-e. Az érvényes páIyénők
részéte kiadja az azonositőszámot és a jelszót, mely a|apjźn a páIytuő az elektronikus
felületen apźiyázati kiírásban foglaltak szerint megteheti az aján|atát.

2. A, pá.ty ánat kiírása, meghĺľdetése

pá|yázati eIjárást a kiíró döntése a|apján lehet megindítani.

nýlvános p áIy ázati felhívást :

a Polgármesteri Hivatal hiľdetőtábIźĄźn,

a Bonyolító ügyfélfogad ásra szo|gáló helýségeiben,

a J őzsefvtros címtĺ lapban,

az onkorm ányzat és a Bonyolító internetes honlapján,

az onkormányzat és a Bonyolító rendelkezésére álló egyéb internetes hirdetésr por-
tźůjain,

k)

r)

7.

8.

9.

10. A
11. A

a)

b)

c)

d)

e)
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Đ az a) - e) pontban foglaltaktól tulmenően a Kiíró döntése szerint más helyen, illetve
módon kęll közzétenni.

12. ApáIyévati felhívásról szóló hirdetményeket legalább 15 napra ki kell függeszteni.

13. A zćĺrtköru pá|yázatrő| a Bonyolító az érintett ajánlattevőket egyidejtĺleg és közvetlenül
írásban értesíti.

14. A részletes kiírást a pźiyázatok benýjtására megállapított határido kezdonapját leg-
alább 30 nappal mege|őzően kell a páIyźĺzőInak elküldeni. A részletes kiírásnak a pá-

Iyázőkrészétę történő megkiildéséľe a Bonyo|ítő vezetője egyedi utasításában 30 napnál
rĺjvidebb határidót is megállapíthat.

3. A pályázatĺ felhÍvás

15. ApáIyázati felhívásban meg kell |latározni..

a) a Kiíró megnevezését, székhelyét,

b) a Kiírónak az ingatlaĺvagyon hasznosításttra vagy tulajdonjogának átnlhźlzásáta vo-
natkozó döntését,

c) a Bonyolító nevét, székhelyét,

d) a pá|yźnati eljárás fajttĘát, módját,

e) a versenyeztetési eljárás célját (pl.: hasznosítás, tulajdonjog áltruhénás) és feltételeit,

Đ az ingat|an aďatait kĺil<inösen, de nem kizátő|ag: címét, helyrajzí szźmát, ingatlan-
nyilvántartás szerinti megnevezését, alapteľületét, komfortfokozatát' lakás szobáinak
szźtmät, az ingat|ant terhelő jogokat, igényeket, foľgalmi értékét,

g) az ingat\an me gtekintésének időpontj át' előzetes egy eztetés esetén annak módj át,

h) az ajźlnlati dokumentáciőbeszęrzésének módját és feltételeit,

i) apá|yázati ajánlatok benýjtásának határidejét,mődjźt és helyét,

j) az aján|ati biztosíték jellegét' mértékét, befizetésének módját és határiđejét,

k) az ajźn|atok elbírálása során a rangsoroláskor alkalmazaĺdó értékelési szemponto-
kat, súlyszámokat,

l) az ajáĺ|atok elbírálásľa vonatkozó időtaľtamot,

m) az aján|ati kĺitöttség idótartamźú,

n) az aján|at tartalmi és formai kovetelményeit,

o) az aján|atmódosításának feltételeit,

p) a hiánypótlás lęhetőségét, valamint azt, hogy a hianypótlás nem eredményezheti az
ajátnIat módosítását,

q) az ajźn|at érvénýelenségének eseteit,

Đ a szerzodésmegkötésének fęltételeit,

s) az ajźtnlatok bontásának időpontját, helyét,

Đ az eredményhirdetés időpontját és módját'
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u) tájékoztatást arról, hogy a Kiíró jogosult a felhívást az e|jfuás bármely szakaszában
indokolás nélktil visszavonni, arról az érintetteket értesíteni,

v) tájékoztatást arľól, hogy a Kiíró a Ptk. 6:74. $ (2) bekezdése alapján a felhívásban
foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benffitó ajźn|attevóvel szemben a
szerzóđés megkötését me gtagadhatj a.

16. A pá|yázat részletes dokumentációjának a pá|yázati felhívásban foglaltakon tű| l'zrtal-
maznia kell:

a) jelentkezésílapot,

b) az aján|attev ő źital csatolandó igazo|ásokat,

c) a szükséges nýlatkozatokat,

d) a vétęIźlr illetve bérleti díj fizetésének módját, a pénzigý garanciźt|<ra vonatkozó
előíľásokat, az ajánIattevó á|tal nyťljtandó szerződés teljesítését biztosító más kötelę-
zettségmegjelölését.

I]. Apźiyázati felhívásnak tarta|maznia kell, hogy

a) az aján\atok benýjtásáľa személyesen, kézbesíto/futźn iftjźln vagy postai úton van
lehetőség,

b) a Bonyolító az ajánlattételi határidő |ejárta után csak abban az esetben vesz źt ajźĺn-

latot, ha az aján|attevő vagy meghatalmazotÍja az ajáĺ|attételi határidő előtt az ajáĺ-
lattételi felhívásban megjelölt helyen megjelent, de azt méltányolhatő, a Bonyolító
érdekkörében felmęrült okból nęm tudta időben benyújtani (p1.: soľban állás),

c) az ajźn|atĺevo az aján|attéte|i hatáľidő |ejartaig módosíthatja vagy visszavonhatja
ajánIatát, az ajttnlattételi hatáľido |ejfutát követően a benyújtott ajánlat nem módo-
sítható'

d) a Bonyolító jogosult az ajźtnlattevőtől az aján|at lényegét nem érintő technikai-
formai kérdésekben írásban felvilágosít kérni annak előre bocsátásźxa|, hogy az
aj ánlattev ő írásb e l i v á|asza nem eľedm ényezheti aj tĺnlatának m ó do sítás át,

e) azajánIattételi kötöttségazaján|attételi hatáľidőIejártźnaknapjáva| kezdődik,

Đ a Kiíró jogosult a ptiyázati eljarást, annak báľmely szakasztlbarĺ indokolás nélktil
visszavonni, és eľľől nýlvános pźiyázat esetben hiľdetméný kifüggeszteni, zárt ptr
Iyźnat esetében az ajánlattevőket íľásban közvetlenül értesíteni'

g) apáIyázati eljáľás visszavonása esetén a Kiíró köteles apá|yázati dokumentáció el-
lenéľtéket visszafizetni amennyiben azt az ajánlattevő ellenérték fejében kapta meg,
és visszaadja,

h) a Kiíľó érvényes pźiyázatok benýjtása esetében is jogosult az e|járást eredménýe-
lenné nýlvánítani,

i) a Kiíró abeťtzetętt aján|ati biztosítékot a kiírás visszavonása) aZ e|járás eredménýe-
lenségének megtůIapitása esetén a közléstől szźtmított 15 munkanapon belül fizeti
vi s sza az aj án|attevők ré szére,

j) Kiíró a páIyázatokeredményének kihirdetését követő 15 napon belül fizeti visszaaz
ajanlati biztosítékot azonpáIyázokrészére, akik a pźůyázaton nem nyertek,

k) nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkotött szerződést
biztosító egyéb kötelezettséggé alakul át, továbbá akkoľ sem, ha az ajáĺLaÍtevó az
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aján|ati kötöttség iđótartama a|att ajánlatát visszavonta,vagy a szetződés megkötése
neki felróhato,vagy az ó &de|<körében felmeľĹilt más okból hiúsult meg,

1) a Kiíľó az ajánl,atíbiztosíték után kamatot nem fizet.

4. Apá.ilyázók kiiľe

18. Apáiyázaton részt vehet bármely, azElrőpaí Unió területéĺbejegyzett székhellyel ren-
delkező jogi személy' jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve azEvopai
Unió területén lakóhellyel rendelkező tęrmészetes személy, akinek szerzési képessége
nem korlát ozott, és aki m egv ás áro lj a a r ész|ętes p t.Jy ázati kiírást.

|9. A pá|yázatok elbíľálása során csak a pá|yázati felhívásban meghatátozott időben és mó-
don benffi tott ptĺIy tnatok vehetők fi gyelembe.

20. Ha apźiyźlző,vagy a vele kapcsolatba hozhato más szęmé|y apźiyázat titkosságáltmeg-
séľtette, ki kell zálrĺri az eljáľásból.

2I. A pźiyázati kiíľásban közĺjlt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése,
továbbá az adatszoIgá|tatźsi, illetve apá|ytvot az eljźrási ľenđ alapján terhelő egyéb kö-
telezettség súlyos megszegése esetén a Bonyolítő a pźiyáző páIyázatát érvénýelenné
nýlvanítja.

5. A páůy ázatĺ biztosíték

22. A pźiyéľ;aton való részvétel pá|yázati biztosíték (bźlnatpénz) adásźlhoz kĺithető, melyet a
kiíró által a pźiyázati tájékoztatőban meghatározott időpontig és módon kell a kiíró ľen-
delkezésére bocsátani. A befizetés teljesítése a jóváírás ĺapja.

23. A biztosítékot apá|yázati felhívás visszavonása, eredménýelenné nýlvánítása,vagy az
ajánlatok érvénýelenségének megáI|apíttlsa esetén _ ennek közlését kĺivető 15 napon
teltil -, illetőleg ha a szétződéskĺités a Bonyolító érdekkĺjrében felmerĹilő okból hiúsult
meg' a pá|yázatok elbíréůäsát követő 15 napon belül - az alźhbi kivételektől eltekintve -

vissza kell adni.

24. Nem jaľ vissza a biztosíték,ha az aján|attevő az ajánlati k<itöttség idólartama aIatt aján-
latát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróhatő, vagy az ő érdekkĺjrében
felmerült más okból hiúsult meg.

25. A nyeľtes pá|yáző źita|befizetett biztosíték elidegenítés esetén a foglaló, vagy véte|fu-
előleg összegébe, hasznosítás esetén az ővadék összegébe számít be.

6. Az aján|at, ajánlatĺ kötiittség

26. A pá|yaző pźiyazatát zźlrt, je|zés nélktili borítékban, 1 példanyban köteles az ajźnlatok
benyujtására nýtva ä|Iő határidőben és helyen, az ađotĹ pá|yázatra utaló jelzéssel, a pá-

|y źuatí felhív ásb an m e ghatźlr o zott mó don b enýj tani.

27. A benffitott páIyźzatnak tartalmazniakeII a pá|ytnati felhívásban felsorolt adatokat,
nýlatko z at okat, i gazol ásokat.
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28.

29.

Ha apá|yázatbiztosítékadási kötelezettséget íľ elő, az ajánlat csak akkoľ éwényes,ha az
aján|attevo igazolja, hogy a kiíľásban megjelölt összegű biztosítékot az ott megjelölt
foľmában és módon a Bonyolító rendelkezésére bocsátotta.

A pä|yźĺző ajáĺiatí kötöttsége . ha a pályźnati kiírás másként nem rendelkezik - akkor
kezdődik, amikoľ az ajáĺúatok benýjtásáranyitva álló határidő lejtffi.

Apá|yáző ajźtnLatához apáIyázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a be-
nýjtási hatáľidő |ejártátő| számított 60 napig k<jtve van kivéve,ha akiírő ęzen időpon-
ton belül a pá|yázatot megnyert ajźln|attevóvel szerződést k<it, vagy a pá|yázőI<kal írás-
ban közli, hogy a ptiyźlzatot eredménýelennek minősíti.

7. Titkosság

A pá|yźző az értékesitésre vonatkoző szerzodéskĺitésig koteles titokban taľtani ajánlata
lzrta|mźtt.

Ha az ajźĺĺ|attevő vagy a vele kapcsolatba hozhatő más személy a pá|yázat titkosságát
megsértette, apźiyáző ajäĺ|atźtt a kiíró éľvénýelennek nýlvánítja.

A Bonyolítő az ajźn|atok tartalmźú, a pályázat lęzźrásáíg titkosan kezeLi, tartalmukról
felvilágosítást sem kívülállóknak, sem apá|yázaton résztvevőnek nem ad.

A Bonyolítő az ajźnlatokatkizárő|ag apěiyázat eIbirtĺ|ásźtrahasznźihatja fel.

8. A pályázatokátvéte|e, bontása

A páIyázat a páIyźnati kiírásban megjelölt helyen és időben, legkésőbb a pá|yźnat be-
adásra nyiwa éi|őhatáriđő elteltéig adható be. A pá|yázat átvétęle során az átvétel idő-
pontját rá kell vezętni apáIyćuatot1artalmaző boľítékra, egýtta| átvételi elismervénnyel
kell igazolni az źtvéte|tényét.

A határidőben beéľkezett pá|yázatok felbontźsa a benyújtási határidőt k<jvető 15 napon
belül nýlvánosan történik. Nýlvános bontáson a kiíró képviselője, a kiíró által meghí-
vott személyek, valamint apá|yázók, illetve meghatalmazottjuk is jelen lęhetnek.

Apźiyázatok nyilvános bontásakoľ a jelenlevőkkel ismertetni kell a páIyázatot benýj-
tók nevét, székhelyét (lakóhelyét), azonban az aján|atokkal kapcsolatos további rész|e-
tek nem hozhatók nýlvánosságra.

A ptiyazatok felbontásárő| a Bonyolítő jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyztĺk<inyvet _
amennyiben a bontáson az aján|aÍtevok jelen vannak - az ajźln|attevők közül felkért
személyek hitelesítik.

A bontási jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell

Đ a pźůyázők nevét, |akcimétl székhelyét,

b) a bontás helyét és időpontját,

c) a pá|yźnat tźrgyát, abeérkezeťt ajánlatok számźú, ahatźlriđőben és azon túl beérke-
zett ajánlatok megnev ezését,

30.

31.

32.

aaJJ.

34.

35.

36.

a-Jt.

38.

39.
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d) apáIyźnatok ismertetése soľán elharlgzott észrevételeket' javaslatokat, kérdéseket és

az arÍa adott válaszokat,

e) egyéb az eljárás szempontjából lényeges tényeket és korülményeket.

9. A' p áiy átzatok értékelése

40. A pá|yazatokat a legalább 3 tagű Bontó Bizottság a bontást követő 15 napon belül for-
mai és tartalmi szempontból értékeli.

4I. A pźĺIyázat elbíľálásában és a Bontó Bizottságban nem vehet részt az a szeméIy, aki pá-

|yáző, vagy annak

a) közeli hozzźiartozója [Ptk.8:1' $ (1) bekezdés 1. pont],

b) munkaviszony, illetve köztisztviselői jogviszony alapján felettese vagy alkalmazott-
ja,

c) más szeruodéses jogviszony keľetében foglalkoztatója vagy foglalkoztatottja,

d) tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy tagtra, amennyiben apáIyáző jogi szeméIy vagy
jogi személýséggel nem ľendelkezó szerv ęzet.

42. A páIyázat értékelésében részt vevő kĺjteles haladéktalanul a kiírónak bejelenteni' ha
vele szemben összeférhetetlenségi ok á11 fenn. osszeférhetetlenségi vita esetén a kiíró
dönt.

43. A Bonyolítő a páIyázati dokumentáciőbaĺ igényelt iratokon és adatokon túlmenően is
jogosult megvizsgálni az ajttrlattevők alkalmasságźú a szerződés teljesítésére, és ennek

soľán a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.

44. A Bonyolítő az aján|atok ęlbírálása során írásban felvilágosítást kérhet az aján|attevőtőI

az aján|atban foglaltak pontosítása érdekében. A Bonyolító a felmeriilt kéľdésľől hala=

déktalanul írásban tájékoztatja az érvényes pá|yázatot benýjtó pá|yázőkat.

45. A Bonyolítő apá|yźuati dokumentációban meghatározott éľtékelési szempontok alapjan
źĺ||apiÍja meg a pá,|yánat eredményét és rangsoľolja a páIyźnati ajźnlatokat. A pá|yázat

nyertese az, aki a pźlyázati dokumentációban rogzitett feltételek teljesítése mellett a

megllattĺrozott értékelési szempontok alapján az cisszességében legjobb ajánlatotttette.

46. A Bontó Bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek brta|maznia kell
kĹilonösen

a) apá|yénattätgyźń,

b) a lebonyolítás rĺivid ismertetését, a b eérkezett pá,|yźuatok számát,

c) a bęétkezett pźiyázatok összefogla|ását,

d) a páIyázatok értékelésének főbb szempontjait,

e) a páIyázati kiírásban szereplő bírá|ati szempontok szeľinti legkedvezőbb pá|yázat
j avaslatának indokait,

Đ a pá|yázati e|játás eredményének összefoglaló értékelését, az elsó és a második
helyre java so|t pźůyźnő megjelölését.
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1 0. A p ź.Jy ázat érvényes sége, eľed ménytelensé g

47. Eľvénýelen apźůyźzat,ha

a) apźiyźzatot a kiírásban meghatarozotthatáridő után nyijtották be,

b) biztosítékadási k<jtelezettség esetén a biaosítékot a pźiyazó nem bocsátotta, vagy
nem azelőíľtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére,

c) apáIyaző az ajźn|atát nem egyéľtelműen hatźtrońa meg' vagy más ajánlatźůlozvagy
feltételhez kötötte' továbbá ha a megajĺĺnlott vételrźtr, béľleti díj mértéke a minimum
źratneméľi el,

d) apalyazó nem tett részletes és kötelező eľejii jognyilatkozatot az ajźnlatával kapcso-
latban, és nem vállalt ajźtn|ati kötöttséget,

e) apáIyźnat az ęLoző esetekben felsoroltakon túlmenően nem felel meg apźůyź.zatiki-
írásban, a jogszabá|yokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak,

Đ olyan pá|yaző nyújtotta be, aki nem jogosu|ttésztvenni apá|yźĺzati eljaráson.

48. Eredményte|enaz eljĺírás, ha

a) apá|yźzati eljárás soľán nem nyujtottak be éľvényespźiyźzatot,

b) a benyujtott pźiyźzatok egyike sem felelt meg a pá|yazati kiírásban foglalt feltéte-
leknek,

c) a kiíró eľedménýelennek nyilvanítja.

49. Eredményes az e|jérás,ha apźilyazati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő |ega|ább
egy érvényes pźlyźr;at érkezeLt, kivéve a 48. pontban foglalt esetet.

11. Dtintés azaján|atokróI és apá|yánatrő|

50. Apźůytnat eľedményéről, a nyeľtes ajánlattevő személyéről, és ennek alapjan aszerző-
dés megkötéséről a Kiíró a bontástól számított 60 napon belül jogosult és kĺiteles dönte-
ni fllgyelemme| a pźiytzati felhívásban és a részletes tájékoztatóban kĺjzĺiltekľe, vala-
mint e Szabá|yzatľa és egyéb jogszabá|yok rendelkezéseire.

A hatáľidőt a Bonyolító egyoldalú nyilatkozatta|, egy alkalommal legfeljebb 30 nappal
meghosszabbithatja, amelyről az énntetteket hirdetményi úton tźljékoztatni köteles.

51. Az ajźn|atok kĺizĹil az összességében legjobb feltételeket kíná|ő, megalapozott ajanlat
mellett kell dönteni. A döntésben meg kell jelölni a nyeľtes ajźn|attevón kíviil azokat az
ajźnLattevőket is, akikkel a Bonyolítő szerzőđést köthet akkor, haapá|yźnat nyeľtesével
a szerzőđésktités meghiúsulna, vagy a szerződés a|áirása után a nyeľtes a szerzóđést
nem teljesíti és ezért a Bonyolító a szerződéstől eláll.

12. A páiy ázat eredményének kiizlése
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53.

54.

55.

52. A Bonyolíto a ptiytzat ęredményét a d<intést követő 5 munkanapon beliil hirdetményi
úton közli aptiyźzőLd<a|' ApáIyttzők- kivévę a nyeľtes pá\yázőt_ Ąćtn|ati kdtöttsége a
döntés kifliggesztésének napján megszűnik.

III. FEJEZET
A pä,Jy ńzatok küliinös szabályaĺ

1. A nem lakás cétjáľa szólĺó ingatlanok bérbeadása

A nem lakás céljara szol'gźiő ingatlanok bérbeadására kiírt páIytuatban a minimális bér-
leti díjat a Képviselő-testtilet nem lakás céIjźtra szo|gá|ő ingatlanok bérleti đijfuőI sző|ő
határozata a|apján, az adott ingatlanľa vonatkozó bérleti díj 100 %o-ában kell meghatá-
rozni.

Ha a páIyázati e|járás eredménýelenül zárul, ugyarLarra az ingat|anra két éven belül
ismételten k1irtpźůyázatban az 53. pontban meghatáĺozott bérleti đíj 80 %o-át, az ezt kö-
vetően ismételten _ harmadik alkalommal _ kiírt páIyázatban a béľleti díj 65 oÁ-źi, az
ezt következő pźůyázatokban pedig a bérleti díj 50 o/o-át|ehet minimális béľleti díjként
meghatärozni.

Amennyiben két év alatt az 54. pontban meghatźrozott páIyźnati eljárások mind ered-
ménytelenül fejeződtek be, a két év elteltét kcjvetően kiírt páIyázati eljárásban a mini-
mális bérleti díjat isméte|ten az 53. pontban irtak alapjánkell meghatźrozni.

2. Lakásokbéľbeadása

A lakásbérleti jogviszony létesítésére vonatkoző pźiyäzat kizárőIag nýlvrános eljárás
keretében írható ki. Apá|yźtzati fe|hívźlst legalább 30 napra kell kifiiggeszteni.

Pá|yáző az amagánszemély lehet, aki apá|yázatbanmeghatátozott feltételeknek megfe-
lel.

Egy pá|yttzó legfeljebb 3 lakás bérbevételére a soÍTend megjelölésével nýjthat be pá-
|yázatot.

Apá|yźuati dokumentációnak aII. fejezet 3. részében előírtakon túltaľtalmaznia kell

a.) a lakás műszaki tĺ|Iapotára vonatkozó tájékoztatást,

b.) ha apá|yázati kiírás atapjźn a lakás rendeltetésszęruhasznáIatra alkalmas áI|apotá-
nak helyreállítása a nyertes pá|yáző kötelezettsége, akkoľ a műszaki munkák becsült
koltségét,

c.) a lakásra megállapított bérleti díjat, valamint az évenkénti emelkędés mértékét, ha
az emelés méľtékét ĺinkormányzati rendelet e|őírja,

d.) a bérbeadás feltételeit,

e.) figyelmeztetést arľa vonatkozőan, hogy ha apáIyáző valótlan adatot közöl, apźlyá-
zata érvénýelen, illetve ha a valótlan aďat k<jzléséľől a Bonyolító apáIyázat ereď.

ményének megá||apitźĺsát követően szerez tudomást, vagy a nyertes pá|yáző az

56.
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60.

61.

62.

63.

64.

eredmény megállapítását kövętően közĺil valótlan adatot, elveszti a béľleti szerződés
megkotéséľe vonatkozó jogosultságát.

A pźiyázatot a Kiíľó áIta| jővźĺhagyott nyomtatványon kell benffitani, az ettőI ęltérő
formátumban benýjto tt páIyázat érvénýelen.

A Bonyolítő az azonos pontszfunmal ľendelkezo pźiyětzők közül a rryertest és a rrrásodik
helyre sorolt pá|yázőt sorsolás útján választjakĹ A sorsolás nyilvános' aztkozjegyző je-
lenlétében, aptiyázati eljarás Bonyolítója által összehívott, legalább háľomtagú sorsolá-
si bizottság folýatja le. A sorsolásról akozjegyzó kilzjegyzői okiľatba foglalt jegyzo-
könyvet készít, amelyet apáIyázatok bontásáról és értékęléséről készitettjegyzőkönyv-
vel együtt kell megőrizni.

Apźiyázat eredményét legalább 10 munkanapra a Bonyolító és a Polgármesteľi Hivatal
hirdetőtáblźtjánkikell fliggeszteni, és a Bonyolító valamint az onkormányzat intemętęs
portá|jáĺ közzé kell tenni.

Apá|yázat eredményéről a nyertes pźl|yázőt ajánlott levélben értesíteni kell.

3. Lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elĺdegenítése

Ha a Kiíró másként nem dönt a minimális vételár

a) az iĺgatlan értékbecslésében megá||apított forgalmi érték I00 %o-a,

b) második alkalommal kiírt pá|yázat esetében az iĺgat|an értékbecslésében megállapĹ
tott forgalmi érték 7 5 oÁ-a, ha az eIső páLyázat azért vo|t eredménýelen, mert a pá-
|yázati felhívásban meghatározott határidőben senki nem adott Ie páIytnatot, vagy a
benýjtott ptůyázat érvénýelen volt,

c) harmadik alkalommal és ęzt kĺjvetően kiirt pźiyázatok esetében aZ ingatlan érték-
becslésében megállapított forgalmi éľték 50 oÁ-a,ha a második vagy ezt kĺivető pá-
|yźzat azért volt eredménýelen, meľt a pá|yźnati felhívásban meghatározott határ-
időben senki nem adott le páIyźnatot,vagy abenffitott páIyázat érvénýelen volt,

d) amennyiben az űj pá|yttzati e|járás kiírásaľa azért keru| sor, mert az eljárás ered-
ménýelen volt, vagy sem az első' sem a második helyľe sorolt ajźnlattevő nem kö-
tötte meg az adásvételi szęrzoďést, a minimális vételár az eredménýe|en pá|yázatí
felhívásában megj elolt ar.

A Bonyolíto apá|yázat eredményéľől a döntést kcjvető 15 napon belül valameľrnyi pá-
|vázőt értesít.

4. A vételáľ megfizetése, az adásvéte|iszerződés feltételei

66. A vételár megfizetése torténhet

a) egyösszegben,

b) banki hitel felhaszĺźltstxal,

c) rész|etflzetéssel.

65.
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67 . A nyeľtes aján|attevő köteles a pá|yázat eredményéről szóló éľtesítés kézhezvételét kö-
vető 15 munkanapon belül adásvételi szerzodést kötni és

Đ avéte|ár egyösszegben történő megfizetése esetén - az aján|ati biztosíték összegével
csökkentett -vételárat. az adásvételi szerződés megkötéséig eladónak megťĺzetni,

b) a véLelár banki hitelbol ttjrténő kiegyenlíĹésc esetén, az á|LaIa megajánlotĹ vételár -
aján|ati biztosíték összegével csökkentett - 50%-źLt megfizetni. A fennmaradő 50%o

kiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítéséľe _ a Budapest Fővá-
rosi onkormźtnyzat, valamint aMagyaľ Állam elővásárlási jogának gyakor|źsára
rendelkezésre á1ló hatfuiďő leteltéről szóló értesités kézhezvételétől szźmított 45
munkanap áll a nyertes ajánlattevő rendelkezésére. A vételár megfizetéséľe vonat-
koző hatćlridő nem hosszabbítható meg. Az ajánlati biztosíték foglalónak minősül.

c) rész|etťtzetés esetén _ az ajánlati biztosíték összegével csökkentett _ vétę|źr 50 %-át
a szerződés megkĺitéséig megfizetni. A fennmaľadó vételáľhátralékot vevő 5 év
aIatt, a jegybanki alapkamatnak megfelelő méľtékű kamattal növelten, havonta
egyenlő részletekben, minden hónap 15. napjáig köteles megfizetni. Részletfizętés
esetén az onkormźnyzat a fennálló véte|átháftalék és járulékai erejéig jelzálogjogot,
ennęk biztosításáľa eliđegenítési és tęľhelési tilalmat jegyeztet be ęlső helyen az in-
gat|aĺ tulajdoni |apjźlra. Eladó az esedékes ľészletekľőI a szźm|źĺ a teljesítést kövę-
tĺĺen állítja ki és kiildi meg vevĺĺ tészére.

5. Az ingatlan biľtokátruházása

68. Eladó az ingat|aĺx a vételár egyösszegű és ľészletekben történő megfizetése esetén a
Budapest Főváľosi onkoľmányzat és aMagyar Állam elővásáľIási jogának gyakorlására
vonatkozó nýlatkozat megérkezését, vagy az e|óvćĺsárlási jog gyakorlására rendelkezés-
re álló határidő eredménýelen elteltét követő 5 napon beltil előre egyeztetett időpontban
adja biľtokba. A vételár banki hitelbőltöľténő megfizetése esetén a birtokátruházás avé-
telár eladóhoz tĺiľténő megérkezését követő 5 napon belül előre egyeztetetíidőpontban
történik.

IV. FEJEZET

1. Az áľveľés

69. A kiíró dĺjntése a|apján az önkormányzat tulajdonában lévo ingatlanok árverés útján is
éľtékesíthetők.

Az árverést az árverés napja előtt legalább 30 nappal hirdetmény közzététę|ével kell
kituzni.

A hirdetméný apáIyazati eljárásná|meghattrozottak szerint kell közzétenni.

Az źrverési felhívásban fel kell ttintetni

a) a kiíró megnevezését,

b) az áwęrés helyét és idejét,

70.

71.

72.
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c) az źrvetéste kerülő vagyontáľgyak megnevęzését és kikiáltási trát, valamint a va-
gy ontźtr gy akľa von atko ző j o gokat, terheket,

d) avételár megfizetésének határidejét és módját'

e) az aján|ati biztosíték összegét, befizetésének módját, hattńdejét,

Đ az áwerésen töľténő licitálás feltételeit,

g) árverésre jelentkezés helyét, módját és idejét,

h) a vagyoĺtárgy megtekintésének idejét.

73. A kikiáltási ár,ha a Kiíró másként nem dönt

a.) lakás ęsetében

a.a.) első ízben az ingat|an éľtékbecslésében megállapított likvid forgalmi éĺték
|00 oÁ-a,

a.b.) második árveľés esetében az ingat|an értékbecslésében megállapított likvid for-
galmi érték 75oÁ-a, ha az eIső áľveľés azért vo|t sikeľtelen, męrt az árverés
megkezdését megelőzően senki nem ľegisztrált,

a.c.) harmadik árveréstől az iĺgatlan értékbecslésében megállapított likvid forgalmi
érték 50 oÁ-a,ha a második, vagy ezt követő árverés azértvolt sikertelen, mert
az áwerés megkezdését megelőzően senki nem regisztrált,

b.) helýség esetében

b.a.) első izben az ingatlan éľtékbecslésében megállapított likvid foľgalmi érték
80 oÁ-a,

b.b.) második árverés esetében az ingat|an értékbecslésében megállapított likvid for-
galmi érték 65 o/o-a, ha az e|ső áľverés azért volt sikertelen, mert az árverés
me gkezdés ét me gelőzően senki nem re gi sztrált,

b.c.) harmadik árveľéstő| az ingatlan éľtékbecslésében megállapított likvid forgalmi
éľték 50 oÁ-a,ha a második, vagy azt követő árverés azértvolt sikertelen, mert
az źttv et és me gkezdés ét mege|ozően senki nem re gisztrált.

c.) amennýb en az i$ árveľés kiírására azértkęrlů| sor, mert az e|játás eľedménýelen volt,
vagy sem az elso, Sem a második helyľe sorolt Ąán|attevő nem kötötte meg az adźsvé-
te|i szerzodést, a kikiáIttlsí tlr az eredménytelen árveľés felhívásában megjelcilt áľ.

74, Az árĺerésen való részvéte| aján|ati biztosíték megfizetéséhez kötött, amelynek összege
a Kiíró źita| rogzített érték, de nem lehet kevesebb az ingatlan kikiáltási árárĺak 10%-
áĺáI.

75. Az áwerésen tĺjľténő regisztrźrciő (elentkezési lap leadása, bźnatpénz beťrzetése, kĺiz.
jegyzoi adatfelvétel) a kikiáltási ánatett aján|atnak minősül.

76. Amennyiben az első árveľés azértnemvezetett eredményľe, meľt a25 millió foľint for-
galmi érték alatti ingatlan esetében nęm volt licitáló, ,Űgy az ingatlan vétęli kérelemre,
az ingat|an elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletben foglalt feltételekkel, a tu-
laj dono si j o ggyakorló dĺjnté se a|apj źn elide geníthető.

77. Az árverést _ ha a Kiíró másként nem dönt - a Bonyo|itő vezeti. Az áwętési jegyző-
könyv vezetésere lakás és nem lakás cé|jára szolgá|ő helýség árverése esetén közjegy-
zőtke|I felkérni, más esetben jogi képviselő jelenléte kĺjtelező.

78. Az źtrveńs eredményét az árverés levezetője állapítja meg. 
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79. Az áĺverés levezetőjének ismeľtetnie kell

a.) az árverés ttľgyának adataít (cím, helyr ajzi szźlm, fulajdoni hányad, alapterĹilet,
funkció, komfortfokozat, egyéb, az e|idegenítést nem akadźůyoző teľhek, kötelezett-
ségek, az átlagostól eltérő, az ingat|an źtl'Iagźna vonatkozó információk),

b.) a lriľdetés hitelességének körĹilményeit,

c.) a kikiáltźsí árat,

d.) a lebonyolítás szabályait,

e.) az árverés eredményének megállap ításár a vonatkozó szabályokat.

A licitlépcső minimum mértéke a kikiáltási áľ - felfęlé - 10.000,- Ft-ra kerekített <issze-

gének 2 oÁ-a, de legalább tízezet foľint. Az źrverés levezetője a licitlépcső méľtékét a je-
lentkezők egybehangző megźúLapodása alapján ettőI magasabb mértékben is meghatá-
rozhatja.

Az árverés nyertese az, aki a tcibbi érvényes aján|athoz képest a legmagasabb ĺisszegű -
az aktuális kikiáltási źrate|éro vagy meghaladó _ érvényes ajánlatot teszi.

A nyeľtes aján|attevo esetében abeťĺzętęttbáĺatpénz avételźtbabeszámításra kerül.

Ajánlat azonos |icitáľ:a (licitlépcsőľe) nem tęhető. Az azonos licitána tett második aján-
|atot a kovetkező licitlépcsőre tett ajźtn|atnak kell minősíteni.

Amennýben az árvetésen többen is regisztráltak, de a kikiáltási fuatmeghaladó ajánla-
tot senki nem tesz, és így a kikiáltási árat t<jbben is taľtják' az azoÍtos aján|atot tevők a
vagyontárgyat közösen, az á|ta|ukmeghatározott tulajdoni hányad arányábanjogosultak
megvásárolni.

A nyertes ajttn|attevó az źlĺ:łetést k<jvető

a.) 15 munkanapon belül köteles az á|ta|a megajánlott vételźr és a letétbe he|yezettbá-
ĺatpénz k<jz<jtti összeg ktilĺinbözetét a Kiíró által megjelölt bankszámléra befizetni,
valamint a szerzóđés megkötéséhez szükséges adatait az árverés Bonyolítójanak
megadni, és az árvetésen vállalt feltételekkel adásvételi szerzódést kĺjtni,

b.) 30 munkanapon belülköteles az źltala megajánlott vételar és a letétbe he|yezettbá-
ĺatpénz közötti összeg ktilönbĺizetét a Kiíró által megjelölt bankszámlźra befizetni,
valamint a szęrzőđés megkötéséhez szükséges adatait az źrverés Bonyolítójának
megadni, és az árvętésen vállalt feltételekkel adásvéte|i szetződéSt kötni, amennyi-
ben a v ételárat munkáltató i tarno gatásból, vagy lakás-takaľ ékpénzttn kifi zętésből,
vagy állami gondozásból kikerĹilt személy részére nýjtott támogatásból kívánja
megfizetni, és az erľől szóló hiteles igazolást az źlrverés megkezdése előtt a Bonyolí-
tónak átadja,

c.) 15 naptźli napon belül köteles az áIta|a megajánlott vételáÍat, a megajánlott vételár
S}Yo-ának megfelelő összegig a Kiíľó által me gj elölt banksz élmlára beťĺzetni, v a|a-

mint a szerződés megkötéséhez szükséges adatait az fuverés Kiírójának megadni, és

az árveľésen vállalt feltételekkel tulajdonjog fenriarttĺssal vagy fiiggőben taľtással
adásvételi szerződést kötni, amennyiben a vételźrat banki hitel felhasznáIásźpa| ki-
vánja kiegyenlíteni. A vevő által megajánlott teljes vételźlrat az áľverés napjátőI
számított 45 munkanapon belül kell kiegyenlíteni.

d.) a vételźlr megťlzetésére nyiwa á||ő hatźlridő, a ĺemzeti vagyonľól szóló 201'I. évi
CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdéséveĺ szabá|yozoÍt e|ovásáľlási jog fennállása
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86.

esetén, az e|ővásźĺrlási jog gyakorlására fennálló idő lejfutának a nyertes pá|yázőval
tcirténő közlésénęk napj ával kezdődik.

Vevő az áItaLa megajánlott vételfu 20 %-źIt foglaló címén fizeti meg az e|adő tészére.
Bonyolító a tulajdonjogbejegyzéséhez szükséges nýlatkozatot a teljes vétę|ár beérke-
zését kĺjvętő 5 napon belül köteles kiadni. Tulajdonjogfeĺrúartással vagy függőben tar-
tással kötött adásvételi szerzođés esetén a vevőnek felróható kĺiľiilmény az is,ha a banki
hitelt a szerződésben meghatározotthatáridőben nem kapja meg.

A nyeľtes ajánlattevő ęlveszti szerződéskötési jogosultságát és az áIta|a megfizetettbá-
natpénzt,ha a 85.) pontban meghatátozott kötelezettségeinek nem tesz eleget.

Nem jár vissza a nyertes ajánlattevőnek a bánatpénz,ha

a) a lakás-takarékpénztái kifizetés nem töľténik meg,

b) a kéľt támogatást elutasították,

c) a vevő a banki hitelt nem kapja meg,

és a teljes vételárat határidőben nem fizeti meg.

Bonyolító abeťĺzętett összegből abánatpénz _ fog|a|ő - és felmeľült költségei levonását
k<jvetően fennmaľadó összeget a szerződéskötési hatźnido utolsó napjától számított. 15

napon belül kamatmentesen fizeti vissza vevő részére.

Amennýben a nyeľtes ajánlattevő szerződéskötési jogosultságát elvesztette, Bonyolító a
második legjobb ajánlattevőt - 15 munkanapos jogvesztő hatáľidővel . írásban, az äwę-
résen áItala megajánlott vételáron szerződéskötésre hívja fel. Amennýben a második
ajttn|attevo a felhívásban foglaltak alapján élni kíván az adásvételi szerzőđéskötés lehe-
tőségével, a Kiíró az e\őzo pontokban foglaltak értelemszeru alkalmazásáva| az ađásvé-
te|i szerzó dé st me gköti.

Új árverést kell kiíľni abban az esetben, ha

a) a második legkedvezőbb ajánlatot tevő nem kĺjti meg aZ adásvételi szerződést, vagy

b) az árvęrésen többen is regisztráltak, de a kikiáltási árat megha|adő ajźn|atot senki
nem tett' így a kikiá|tási źrat többen is tartják, és az azonos ajánlatot tevők a va-
gy ontár gy at n em kív ánj ák közö s en m egvás áro lni.

2. Az ingat|an birtokátruházása

92. Eladó az iĺgat|anokat a véte|ár egyösszegrĺ és részletekben tĺjľténo megfizetése esetén a
Magyar Allam, illetve a Fővárosi onkormányzat e|óvásárlási jogának gyakoľlására vo-
natkoző ný|atkozat megérkezését, vagy az e|ovásátlási jog gyakorlására ľendelkezésre
á||ő határidő eľedménytelen elteltét kĺjvető 5 napon belül előre egyeztetett időpontban
adja biľtokba. A vételár banki hitelből t<jrténő megfizetésę esetén a biĺtokbaadás, a vé-
telrír eladóhoztorténő megérkezését kĺjvető 5 napon belül, e|őre egyeztetett időpontban
történik.

V. FEJEZET

Bontási és újjáépítésĺ vagy átalakítási kötelezettséggel eladandó épületekľe vonatkozó
veľsenyeztetés sajátos szabályai

87.

88.

89.

90.

91.
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93.

94.

onkormányzati ingatlan (ingatlanrész) elidegenítése vagy önkormáĺyzati ingatlannal
kapcsolatos vagyoni éľtéktĺjog hasznosítása úgy is lehetséges, hogy a jogszabźiyi felté-
telek fennállása ęsetén az onkorm ćĺnyzat vá"llalja, hogy az ingatlanra ĺinállóan vagy a
felhívásnak megfelelő ajźtn|atot benffitók k<jzül tárgya|ás alap1źn akivá|asztott ajánlat-
tevővel e gyütt tár sashźzat aLapit.

A 93. pontban foglaltakat ktilönosen akkor indokolt a|ka|mazni,ha az onkormányzat
bontási és újjáépítési vagy átalakítási kötelezettséggel ad el épületrészeket, vagy tetőtéľ
beépítésre vagy emeletráépítésre, illetve közös hasznáIatí épületľész társasházi ktilön
tulajdonná valő áta|akítására (a továbbiakban együtt: építési munka) biztosít jogi lehető-
séget.

95. Az onkormányzat vállalhatja, hogy hozzajaÍa| a társashźui a|apitő okirat módosításá-
hoz,ha a nyertes ajźnlattevo az épitési szabályok betartásával saját költségéľe új társas-
házi külĺjn tulajdont hoz \étre, vagy a meglévő külön tulajdont bővíti, ideéľtve azt az
esetet is, ha a meglévő kĹilön tulajdon elbontásával (átalakításával) annak helyébe új kü-
lön tulajdont hoz létre.

Előzetesen meg kell á||apitani, hogy mely külön tulajdonľészek lesznek az onkoľmány-
zat ,kizárő|agos fulajdonában és azt, hogy a tfusashź.zi kĺjztjs tulajdonú épületľészekből
az onkormáĺyzatmelyekľe igényelkizfuő|agos használatot és hasznosítási jogot.

Az épitési munka elvégzésének céljával vagy feltételével hasznosított épületek esetén az
onkormányzat előírhatja,hogy a nyeľtes ajén|attevo atársasházi közös tulajdonú épü-
letrészek felújítását is végezze el, ideértve indokolt esętben aZ e1yes társasházi közös
tulaj donú kozmuv ezętékek cseréj ét is.

Ha az onkormányzat épitési munkára kíván jogi lehetőséget biztosítani az onkormány-
zat tulajdonában is á11ó épiileten' a versenyeztetésrőlvaló dcintés előtt meg kell állapíta-
ni, hogy

a) az onkoľmányzat által értékesítendő ingatlan(rész) vagy beépítési lehetőség igé-
nyelhető ellenéľtékének legkisebb összegét,

b) az énntett épület(rész) állapota miatt szükség van-e ana,hogy az onkormźnyzatkö-
te|ezze a nyertest az épulet közös haszná|atí épületrészeinek és/vagy egyes k<izös
hasznźt|atűkozmúvezetékekcseréjénekazelvégzésére,

c) meghatározható-e az Önkormányzat renđelkezésére álló adatok a|apjáĺ a munkála-
tok pontos műszaki tartalma és az önkormányzatitźrsasházi közös tulajdoni hanyada
a|apján szźtmÍtott várható k<ĺltsége, ha a b) pontban foglalt kötelezettség előíľásra ke-
rĹil.

Az aján|attevőtől igényelni kell

a) az ę|oírások figyelembe vételével készített részletęs progľamot (leírást) a tekintet-
ben, hogy a projektépület bontása és újjáépítése, átalakítása, a tetőtéľ beépítése,
emeletráépítés, illetve kĺjzös hasznáIatű épiiletrész társasházi ktilön tulajdonná való
źtta|akitás során milyen munkát kíván végezni (a megvalósítandó épület funkciója,
az űj épu|etrészek alaptertilete, elhelyezkedése, kapcsolódása a megmaradő épüle-
tekhez),

b) a projekt épületen az aján|aÍtevő á|ta| szükségesnek tartott azon felújítási, átalakítási
munkálatok ľészletes műszaki tartalmának bemutatását és költségvetését, amelyek a
közös haszntllatu épületľészeket és közĺjs kozmúvezetékeket, berendezéseket érintik,

96.
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annak a megvá1aszo|ásáva|, hogy ezen munkálatok mennyiben szfüségesek az ajźn-
lattevő által elvége zni kívźnt építési munkálatokhoz,

c) a b.) pont szeľinti _ az ajźlnlaÍtevő źůtal elvégezni kívánt, azt$jáépítesi, átalakítási, a
tetőtér beépítési, emeletráépítési stb. építési munkálatokkal össze nem függő - felújí-
tás (átalakítás) k<ĺltségeihez az ajanlattevő á|ta| az onkormlĺnyzattő| igényelt hozzá-
jaľulás mértékét és a forľások átadásanak igényelt titemét,

d) az ajźnlattevő kivitelezési organizáciőra vonatkozó elgondolásait és ľészletes ütem-
tervét a kivitelezésľe, a közös épületrészeket érintő munkálatok műszaki és pénzügyi
titemteľvére kiterj edően,

e) az onkoľmźnyzat számáta felajanlott pénzbe|i ellenéľték méľtékére vonatkozó nyi-
latkozatot,

Đ az ajźn7attevő áItaI vállalt garanciák megjelölését a felajánlott pénzbeli ellenérték
megfizetéséľe és az e|végezni kívĺínt munkálatokra'

g) a tźrsashźn alapító okiľatának valamint a szetvezeti és mfüödési szabá|yzatźnak
ajĺĺnlattevő által javasolt szö'vegét az épitési munkák elvégzése utani időszakra, ide-
értve atársasházmfüĺidési költségei meghatérozásrínak az elveit is.

l00. Az ingatlan tulajdonjogarnk eladásaľa meghiľdetett pá|yázat esetében, ha a kiíró más-
ként nem dcint, a minimális vételar első esetben az értékbecslésben meghatározott likvid
forgalmi érték 100 %o-a. Ha a versenyeztetési eljarás eredménytelen, a következő pá|yá-
zatikiirásbar\ az e|ozőek szerinti forgalmi éÍték75 %o-źú, akövętkező pźiyźzatok során
pedig a forgalmi érték 50 oÁ-źltke1'| minimális vételáľként szerepeltetni. Ha a versenyez-
tetési eljarás eredménytelen volt, akkor a fentiektől eltérően a Kiíľó másként dönthet.

VI. F'EJEZET

A versenyeztetési eljáľások elektľonĺkus lebonyolításának szabályai

|,0|. Az elektľonikus versenyeztetési eljáľás lebonyolítására az előzőekben leíľtakat kel|
a|ka|mazni az e fejezetben foglalt eltéľésekkel.

t02. A lakásbérbeadásra irrĺnyuló versenyeztetési eljárás kivételével minden esetben
lebonyolítható a versenyeztetési elj áľás elekĺonikus úton.

Azt, hogy a veľsenyeztetési eljaĺás hagyományos, vagy elektľonikus úton kerĹil
lebonyolításra' a Bonyolító váIasztja fti azza|' hogy versenyeztetési eljaľást elsősoľban
elektronikus úton kell lebonyolítani.

A versenyeztetési eljárás lebonyolításáľa olyan elektronikus feliilet haszná|hatő' amely

a) rendelkezik a rendszeľbe történő külső behatolás elleni védelemmel,

b) biztosítja, hogy a licitálás menetébe a Kiíró/Bonyolító se tudjon beavatkozni,

c) a rendszeľ a|ka|mazása mellett biztosítható, hogy a veľsenyeztetési eljríľásban csak
olyan személy, szervezet vegyen tészt, amelyik a részvéte|re vonatkozóan
rendelkezik a Bonyolító által megtett regisztrációval,

d) a rcndszer a|kalmazása mellett a versenyeztetési eljárás az előzoekben feltüntett
versenyeztetési szabályok betaľtásával lebonyolítható,

e) biztosítható a vercenyeztetési eljárás nyilvánossága,
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103.

\\
YzrJ,\)

17



Đ a rendszerből a versenyeztetési e|járás |ezárását kĺjvetően nyomtatásban tételes
jegyzőkonyv kinyeľhető, amely tartalmazza a versenyeztetési eljárással érintett
ingatlan azonosítóit (cím, helyľajzi szám, alapterület, funkció' komfoĺtfokozat' stb.)
a minimális bérleti díjaÍ.lvéte|árat, árvetés esetén a litlépcső méľtékét, az ajánIattevo
azonosítőjźlt, a licitáIás menetét, a licitlépcsőre ajánlatot tevő azoĺosítőját, az
időpecsétet

|O5. Az e fejezetben írt kcjvętelményeknek megfelelo rendszeľ használata mellett nem
sziikséges a jegyzőkonyv ügyvéd vagy ki5zjegyző által töľténő ellenjegyzése, csak a
Lebonyolító hitelesítése szükséges.

VII. FEJEZET
Hatályba Iéptető ľendelkezések

Jelęn szabá|yzatban foglaltakat 2016. .. napjától kell alkalmazni, ame||vel egyidejűleg
aKépviselő-testíilet a47l20L5. (II. 19.) szźlműhatźtrozatźttvisszavonja.

Jelen Szabá|yzat rendelkezéseit e Szabźiyzat hatálybalépését kĺjvetően kozzétett
versenyeztetési felhívások esetében kell alkalmazni
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