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Tisztelt Képviselőtestület !

I. Tényállás és a dłintés tartalmĺĺnak ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testület a 13612016. (VI. O2.) számű határozatával fogadta eI az onkormányzat
tulajdonában ti|ő ingatlanvagyon hasznosításara, tulajdonjogának átruházására vonatkozó
veľsenyeztetés szabáIyairól szóló szabźiyzatot (a továbbiakbaĺ: szabá|yzat).

Az elmúlt időszak gyakorlati tapaszta|atait összegezve időszerű számos ponton módosítani a
szabá|yzatot, ,lgy, mint a nem lakás cé|jára szóló ingatlanok béľbeadásának páIyán'atása, a véteIár
megťrzetésének és a biĺokátruházásnak a szabáIyozása, vagy az elektronikus licit szabá|yaiĺak
részletezése.

Az új veľsenyeztetési szabá|yzat fóbb módositásai az atábbiak:

- a III. fejezet I. alcim 53. pontjában a nem lakás céljaľa sző|ő ingat|anok bérbeadása esetén az
eddigi két évhez képest egl éven beĺül |ehet újabb, ismételt pá|yázatot kiírni a béľleti dij 80%-
án'

- a III. fejezet 4, aIcim 65 . poĺtjában meghatáľozásra keri.il, hogy a véte|ár megfizetésének módja
a kiíró döntése alapján történhet,
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Budapest Jĺĺzsefváľosĺ onkoľmá nyzat
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Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2017. február 02. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat új Versenyeztetési Szabá|yzat elfogadására

A napirendet nýlvános ülésen kell tźľgyalni, a hatźlrozat' elfogadásához egyszenĺ
szav azattobb sés sztiks éees.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véIeményezi tr
Embeľĺ Eľőforľás Bizottság véleményezi tr
Hatźr ozati j av as|at a bizottság szźlmár a:

A Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek aZ
előteľi e sztés me gtáľgy a|ásźlt.



a III. fejezet 5. alcím 67. pontjában az iĺgat|an birtokátruházására az edđigi 5 nap helyett 15
munkanap lesz biztosítva'

- a IV. fejezet 1. alcím 69' pontjában 30 nap helyett I5 nap kerülelőíľásraazárveréstmege|őző
közzététeke,

- a IV. fejezet 1. alcím 74. pontjábaĺ a ,,bánatpénz,, megnevezés ,,ajánlati biztosíték,,-ra lętt
módosítva,

. egyszerűsítésrekerült,

a fV. fejezet 2. a|cim 91. pontjában az ingat|aĺbirtokátruházására az eddigi 5 nap helyett 15
munkanap lett biztosítva az źrverés esetében is,

- a VI. fejezet 1oo-114. pontjaiban részletesen rögzitésre kérülnek a versenyeztetési etjárósok
elektronikus lebonvo lítás ónak szabálvąi.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt új versenyeztetési szabá|yzat néhány adminisztratív hiba
kijavításán túl fęntiękľe vonatkozóan tarta|maz részletesebb, kidolgozottabb szabályokat a korábbihoz
képest.

Javasoljuk, hogy a fęntiek aLapján a Képviselő-testület vonja vissza a |3612016. (VL O2.) számll
hatáľozatát és a fogadja el az előteľjesztés mellékletét képező, új Versenyeztetési Szabá|yzatot.

II. A beterjesztés indoka

A Versenye ztetési Szabályzat elfogadására a Képviselő-testület j ogosult.

III. A dtintés célja, pénziigyi hatása

A döntés cé|ja az onkormányzat tulajdonában álló tires ingatlanok bizonságosabb, visszaélés-
mentesebb módon töľténő hasznosítása az e|érhetó legalacsonyabb költségek és legmagasabb bevételek
mellett.

fV. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testtilet döntésę a Magyarország helyi önkormányzatairő| szo\ő 2011. évi CLXXXD(.
törvény 23. $ (5) bekezdés 74. pontjáĺ, a 41. $ (3) bekezdésén és a 107. $-án alapul.

Fentiek a|apjáĺkéľem a Tisztelt Képviselő{estületet, hogy a VeľsenyeztetésiSzabźiyzattal kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedjék.

Hztírozatijavaslat

A Képviselő.testĺilet úgy đönt, hogy

| .) a 1361201 6. (VI. 02.) szátmű képviselő-testületi határozatát 2017 ' február I1-ihatá||yal visszavonja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Hatáľidő: 20l7. február l 5.
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2.) e|fogadja a határozat mellékletét képező, az onkoľmányzat tu|ajdonában álló ingatlanvagJon
hasznosítására, tulajdonjogának tltruhtłzásźlra vonatkoző veľsenyeztetésí szabá|yokat
(Veľsenyeztetési Szabályzat) 2017 . február l5-i hatálybalépéssel.

Felelos: Józsęfuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20|7. fębruár 15.

A dĺjntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefuárosi Gazđá|kodási Központ Zrt.

Budapest, 2OI7 . január 25.

Törvényességi ellenorzes:
Danada.Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

'. 1 /ĺ,,/t rlaył.
dr. Mészár Erika

a|jegyző

Melléklet:
Versenyezte tési szab áIy zat
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Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének

... ....12017. (.. ....) számuhatátrozata

az onkorm źnyzattulajđonában ál1ó ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházá-
sára vonatkozó versen y eztetés szab éiy air ő|

A Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvźľosi Önkorm źnyzat a Budapest Józsefuárosi Önkor-
mányzat vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012.
(XII.13.) onkormányzati rendelet 7. $ és 41. $ (1) bekezdése, valamint a Budapest Józsęfizáľosi
onkoľmányzattu|ajdonában álló lakások bérbeadásának feltételęiiől, valamint a lakbér mérté-
kéről szóló önkormányzati rendelet, az onkoľmányzatfulajdonában álló lakások elidegenítésé-
ľől szóló önkormányzati ľendelet és az onkormźnyzattulajdonaban álló nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek elidegenítésének feltételeiľől szóló önkornrányzati ľendelet a|apján az ĺinkor-
máĺyzaÍi vagyon elidegenítésére, il'letve hasznosítására iranyuló versenyeztetés lebonyo|ítźsźy
nak, előkészítésének, lefolytatásának rendjéľől, és a versenyeztetési eljárás dokumentáIási ręnd-
jéről - a hatályos jogszabá|ý rendelkezésekkel összhangban - az a|ábbi szabá|yzatot (a továb-
biakban: Szab áůy zat) alkod a:

A Szabá|yzat céIja, hogy megállapítsa a versenyeztetés eljárási szabáLyait, és ęzze| biztosítsa
az önkormányzati vagyon ellęnórizheto és szabźl|yozott keretek közötti leghatékonyabb elide-
genítését és egyéb hasznosításźú,va|amintapá|yázőkszźtmźtraazonos és egyenlő feltételek ga-
runtá|ásáv al a vers eny tisztas źryźlĺlak v éd elm ét.

I. FEJEZET
A versenyeztetésĺ eljáľás általános szabályaĺ

A versenyeztetési eljárás során a vagyonügyleti megbízott - bonyolitő - a forgalomképes
vagyontfugyak elidegenítése, illetvebérbeadása érdekében atulajdonosi jogokat gyakorló
nevében bonyolítj a a Veľsenyeztetési elj arást.

A tulajdonosi jogok gyakoľlója:

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

b) a 100 millió Ft egyedi forgalmi értéket meg nem haladó éľtékű vagyon esetében a
Képvi selő-testĹil ęt Y ár o sgazdźĺIkodási és Pénzügyi Bizottsága'

Nem kell a|ka|mazni a Versenyeztetés szabá|yaitha

a) a béľbeadás a Budapest Józsefuárosi onkormźnyzattulajdonában álló lakások bérbe-
adtsźnak feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló önkormányzati rendelet,
vagy aZ onkormányzat tulajđonabaĺ á||ő nem lakás céljfua szo|gá|ő helýségek bér-
beadásának feltételeiľől szóló <jnkormányzati ľendeletben szabźiyozott jogcímeken
torténik,

b) az elidegenítés az onkormány.zattulajdonában álló lakások eliđegenítéséről szóló ön-
kormányzati rendelet és az onkormányzat tulajdonában á11ó nem lakás céljára szol-
gá1ó helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló ĺinkormányzati rcnde|et a|apján
töľténik.

1.

2.
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c) a Budapest Józsefryárosi onkormźnyzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jo-
gok gyakorlásáról szőIő 6612012. (XII.13.) ĺinkormányzatirendelet kivételt tesz.

3. A versenyeztetési eljárás módjai:

a) pźiyázati eljárás, amely lehet

- nýlvános' vagy

- zártkoru(meghívásos),

b) árveľés, mely lehet

- nyilvanos, vagy

- zártkoríj.

4. A versenyeztętési eljárás ťőszabá|y szerint nýlvános. Nýlvános věľsenyeztetés helyett
kizárő|ag akkor íľható ki zártkilruveľsenyeztetés, ha

, a) az eljárás tárgyźn! szolgáló ĺinkormányzati vagyon jellege, jelentősége, valamint an-
.: nak leghatékonyabb értékesítésél'el, hasznosításával kapcsolatos feladatokqlegoldása

előre meghatátozott ajániatot tevők részvéte|ét teszi szükségešsé, vagy

b) a vagyon értékesítésére, illetve hasznosításaruklirt nýlvanos versenyeztetési eljáľás
két alkalommal eredménýelen volt.

5. A versenyeztetési eljárás módjáról akiiro d<jnt. A döntésben rendelkezni kell arról, hogy
apá|yázatot,vagy az árveréstmegelozi-e előminősítő e|járźs, apźiyźnategy-, vagy több-
fordulós, valamint arról, hogy a kiíró versenyeztetési eljárást elektronikus úton kívánja
lefolytatni.

6. E szabá|yzat alka|mazásában

a) Kiírĺi (ajánlatkérő): a jelen rendeletben meghatźrozottak szeńnt a fulajđonosi jogok
gyakoľlója.

b) Bonyolító: A versenyeztetési eljárás lefolýatója, ha a kiíró másképp nem dönt, akkor
a J őzsefvźrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.

c) Ajĺńnlattcvő (páĺIryánő' licitáló): anemzetivagyonľól szóló törvényben nreglratáľozott
természetes személy vagy átt|áthatő szervezet, aki a veľsenyeztetési eljárás során a
pá|yázati kiírás a|ap1án ajánlatot teszvagy az árverési felhívás a|apjźn licitál.

d) Nyilvános pá.Jyázati eljárás: hirdetmény, sajtó útján vagy elektronikusan meghirde-
tettpályélzati eljárás, amelyben az ajánlattevők köre előľe meg nem határozhatő.

e) Zártköríi (meghívásos) pályńzatĺ eljáľás: a kiíró előre meghatźlrozott szźmű aján-
lattevőt _ megfelel ő határiďő kitűzésével - közvetlenül hív fe| ajźn|attéte|re. Pá|yáza-
totkizárő|ag a kiíró á|ta|meghívottak nýjthatnak be.

Đ Egyfoľdul ős pź/ryázati eljáľás: olyan nyílt vagy zártkoru pá|yázati e\járás,melynek
soľán a kiíró a pá|yázati kiíľás feltételeinek megfelelő pá|yázatok közül vá|asztjaki a
nyeľtes aján|attevőtvagy azokhiányában apá|yázati eljárást eredménýelennek nýl-
vźnitja.

g) Többfoľdttlós pályázatĺ eljáľás: olyan nýlvános vagy zártkor(i pźiyźzati e|jźrźs,
amelyet akiírő kettő vagy annál tcibb fordulóban hirdet meg. Ebben az esetben amźr
sodik, vagy azt követő fordulókban - a kiíró źita| e|őre meghatátozott és közzétett
szempontok alapjan - az e|ső forduló eredményeképpen kiválasztott ajánlattevők ve-
hętnek részt.
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h)

Đ

k)

l)

E|őminősítő eljáľás: a kiíró az ę|ső foľduló eľedménye aIapjźtn meghatärozza a má-
sodik fordulőrarészvételt nyert páIyźnć:k körét, akik a részletes pźůyźnati kiírásban
foglalt feltételek szerint vehetnek részt apáIyazat további ľészében.

Nyĺlvános árveľés: hirdetmény, sajtó ítjźn vagy elektronikusan meghirdetett verse-
nyeztetésieljźrźs,melynek során a résztvevők licitilásšal tesznek ajánlatot aziĺgat|an
vétęIfuára.

j) Zártkőľti áľveľés: az ingatIan vételźtttra a közvétleniil írásban meghívott ajźn|atte-
vők licitálással tesznek ajánIatot. .

Azonosítószámz azelektronikus versęnyeztetési eljárás során használt jel<ilés, amely
alapján a Bonyolító - az e|ózetes regisztrációt kövętően - azonositani tudja az ajén|at-
tevőt. Az azonosító nem utalhat az aján|attevőré. Egy azonosító egy veľsenyeztetési
eljarásban használható fel.

Jělszó: az elektronikus versenyeztetési eljárás soľán a Bonyolító által biztosított, az
azonosítóhoz kapcsolódó, a versenyeztetési felülętrę történő belépést lehetővé tevő
számlbetűsor. A jelszó módosításának lehetős égét az -azonosítóVal rendelkező aj án-
lattevő részére biztosítani kell.

II. FEJEZET
Apá.Jyá.zati eljáľás

1. Apáůyá.zat típusaĺ

Apźiyźnat nyilvános vagy záĺtkönĺ lehet.

A pá|yźzatot kettő vagy anná| több fordulóban is meg lehet hirdetni.

A pźůyźnat az előminősítési elj árást követően elektronikus úton is lefolytath atő . Ebben az
esetben a Bonyolító az ę|őminósítési eljárásban megál|apítja,hogy az aján|attevőkpźiyá-
zataapźiyźlzatife|hiväsban írt feltételeknek megfelelnek-e. Az érvényes pźiyázőkrészére
kiadja az azonositoszźlmot és a jelszót, mely a|apján apá|yáző az elektľonikus felületen a
páIyázati kiírásban foglaltak szerint megteheti az ajánlatát.

2. A p áiy átzat kiír ása, meghĺľdetés e

ApáIyázati eljárást a kiíľó döntése a|ap1án lehet megindítani.

A nýlváno s p á|y ázati felhívást :

a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáb|áján,

a B onyolító ügyfélfo gadásra szol gáló helýségeiben,

a I őzsefv źros címtĺ lapban,

az onkorm źnyzat és a Bonyolító internetes honlapján,

az onkormányzat és a Bonyolító rendelkezésétę á||ő egyéb internetes hirdetési por-
táljain,

7.

8.

9.

10.

11.

a)

b)

c)

d)

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

|2. ApáIyázati felhívásról szóló hirdetményeket legalább 15 napra ki kell függeszteni.

13. A zártkörupźiyázatrő| a Bonyolítő az &intett ajánlattevőket egyidejűleg és közvetlenül
írásban értesíti.

3. A pályázatiÍelhívás ,

|4. Apá|yázati felhívásban meg kell határozni:

Đ a Kiíró megĺevezését, székhelyét,

b) a Kiírónak az ingatlanvagyon hasznosítás ára vagy tulajdonjog ának átruhźtzásáta vo-
natkoző dontését,

c) a Bonyolító nevét, székhelyét,

d) a pályázatieljárás fajtáját, mődját,

Đ a veľsenyeztetési eljáľás célját (p1.: hasznosítás, tulajdonjog átruhazás) és feltételeit,

Đ az íngat|an adatait kĺilönösen, de nem kizfuő|ag: címét, he|yrajzi szźmát, ingatlan-
nýlvántaľtás szerinti megnevezését, alapterületét, komfortfokozatát. lakás szobáinak
szźlmát, az ingatlant terhelő jogokat' igényeket, forgalmi ffiékét,

g) az ingat|an me gtekintésének időpontj át, előzetes egyeztetés ęsetén annak módj át,

h) az aján|ati dokumentáciőbeszerzésének módját és feltételeit,

i) a pá|yázatí ajánlatok benýjtásanak határidej ét, mőđját és helyét,

j) az ajánlati biztosíték jellegét, mértékét, bęfizetésének módját és határidejét,

k) az aján|atoke|bkźiása során a rangsoroláskoľ alkalmazandő éľtékęlési szempontokat,
súlyszámokat,

1) az aján|atok elbírálásra v onatkozó időtartamot,

m) az aján|ati kötöttség iđotartamźú,

n) az aján|at tartalmi és formai követelményeit,

o) az ajźnlat módosításának feltételeit,

p) a hiánypótlás lehetősé gét, valamint azt, hogy a hiánypótlás nem eredm ényezheti az
ajánlat módosítását,

q) az aján|at érvénýelerrségárek eseteit,

Đ aszerzőđésmegkötésének feltételeit,

s) az ď1áĺ|atok bontásának idopontj át, he|yét,

Đ azeredményhiľdetés időpontját és módját,

u) tźĄékoztatást arról, hogy a Kiíró jogosult a felhívást az eljárźs bármely szakaszäban
indokolás nélkül visszavonni, arĺő| az énntetteket értesíteni,

k



15.

v) tájékoztatást aľról, hogy a Kiíró a Ptk. 6:74. $ (2) bekezdése alapjan a felhívásban
foglaltaknak me gfelelő, legkedvezĺĺbb aj ánlatot benyúj tó aj ánlattev ővel szemben a
szerzođés megkötését me gtagadhatj a.

Apá|yázat részletes dokumentáciőjánakapźiyazatí felhívásban foglaltakon tű|tarta|maz-
nia kell:

a) jelentkezésilapot,

b) az ajáĺ|attevo źital csatolandó igazolźsokat,

c) a szükséges nýlatkozatokat,

d) avétęIźr illetve bérleti díj fizetésének módját, apénzugyi garanciźů<ĺavonatkozó elő-
íľásokat, az ajátlattevő á"ItaI nffitandó szeruődés teljesítését biztosító más k<jtelezett-
ség megjelolését.

Apá|yénati felhívásnak 1artaLmaznia kell, hogy

a). a4 ajánlatok benýjtásáľa szeméIyesen, kézbesítő/futár iftjánvagy postai úton van le-
hetőség, .:

a Bonyolító az ajźn|attételi hatáľido |ejárta után csak abban az esetben vesz át aján|a-
tot, ha az ajźn|attevő vagy meghatalmazottja az ajánlattételi határídő előtt az aján|at-
tétęli felhívásban megjelölt helyen megjelent, đe azt méltányolhatő, a Bonyolító ér-
dekkörében felmeľĹilt okból nem tudta időben benýjtani (p1.: sorban állás),

az aján|attevő az ajźn|attéte|i határiđő Lejártźig módosíthatj a vagy visszavonhatja
ajźtn|atźĺÍ., az ajźtn|attételi hatáľidő |ejártát követően a benyújtott ajźĺnIat nem módosít-
ható,

a Bonyolító jogosult az aján|attevőtőI az ajźtnlat lényegét nem éľintő technikai-formai
kéľdésekben írásban felvilágosít kérni annak előľe bocsátástwa|,hogý az aján|attevó
írásbeliválaszanemeredményezhetiajánlatánakmódosítását,

azaján|attételikötöttségazajánlattételihatáridő|ejáftźlnaknapjáva|kezdődik'

a Kiíró jogosult a pźlyázati e|járást, annak bármely szakaszábaĺ indokolás nélktil
visszavonni, és erľől nyilvános pá|yźnat esetben hirdetméný kifiiggeszteni, zttrt pá-
|yázat esetében az ajźtn|attevőket írásban közvetlenül értesíteni,

a pá|yźnati eljárás visszavonása esetén a Kiíró köteles a páIyźzati dokumentáció el-
lenértéket visszaÍizetni amennyiben azt az aján|attevő ellenérték fejében kapta meg,
és visszaadja,

a Kiíró érvényes pá|yázatok benýjtása esetében is jogosult az e|járást eredménýe-
lenné nýlvánítani,

a Kiíró abęťlzetett ajánlati biztosítékot a kiírás visszavonása) az el.iárás eredménýe-
lenségének megźů|apitása esetén a közléstől szźtmított 15 munkanapon beliil fizeti
vissza az ajánlattevők ľészére,

Kiíró a pá|yázatok eredményének kihirdetését követő 15 napon belül fizeti vissza az
ajánlati biztosítékot azonpá|yźnokrészére, akik a páIyázaton nem nyeľtek,

nem jaľ vissza a biztosíték, ha a pźůytnati kiírás szerint az a megkotott szęrzódést
biztosító egyéb kĺjtelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az aján|attev(5 az
ajáĺ|ati kötöttség időtartama a|atĺ ajźn|atát visszavonta, vagy a szerzőđés megkĺitése
neki felróhatő,vagy az ő éľdekkĺĺrében felmerült más okból hiúsult meg,
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17,

18.

19.

20.

I) a Kiíró az ajánlatibiztosíték után kamatot nem fizet.

4. Apályázók kiiľe

ApáIyázatontészt vehet bármely, azEurőpai Unió tertiletén bejegvzett székhellyel ren-
delkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szeĺlezet, illetve az Eutőpai
Unió területén lakóhęllyel rendelkező természetes személy, akinek szerzési képessége
nęmkor1átozott,ésakimegvásáro|jaarészIetespá|yázatikiírást.

ApáIyázatok elbírálása során csak a pá|yázati felhívásban meghátáľozott időben és mó-
don benyúj tott páIy ázatok vehetők f,r gyelembe

Ha a pá|yáző, vagy a vele kapcsolatba hozhatő más szęmé|ý a páIyázat titkosság át meg-
sértette, ki ke.ll zámi az eljárásból.

A páIyázati kiírásban közölt feltételek nem teljesítése' vagy nem megfelelő teljesítése,
továbbá az aďatszo|gá|tatási, illetve apá|yázőt areljfuási rend alapján terhelő egyéb kö-
telezettség súlyos megszegése esętén a Bonyolítő a pá|yźnó pá|yázatát érvénýelenné
nýlvánítja.

5. A p ályá zati blz'tosíték

A páIyźzaton való részvétel pá|yázati biztosíték (bánatpénz) adásához köthető, melyet a
kiirő tůta| a pźiyázati tájékoztatőban meghatźlrozott időpontig és módon kell a kiíró ľen-
delkezéséľe bocsátani. A befizetés teljesítése a jováirás napja.

A biztosítékot apáIyázati fe|hivás visszavonása, eredménýelenné nyilvánítása, vagy az
ajánlatok érvénýelenségének megźi|apitźlsa esetén - ennek közlését követő 15 napon be-
lül -' illetőleg ha a szeľződéskĺités a Bonyolító éľdekkĺlrében felmeľülő okbólhiúsult meg,
apźiyázatok elbírálását követő 15 napon beliil - az a|źhbi kivételektől eltekintve - vissza
kell adni.

Nem jáľ vissza a biztosíték, ha az aján|aÍtevó az ajánlati kötĺittség időtartama a|att aján-
latát visszavonta, vagy a szeruódés megkötése neki felľóható, vagy az ő érdekkörében
felmerült más okból hiúsult meg.

A nyertes pá|yáző éita|beťĺzetett biztosíték elidegenítés esetén afog|a|ő,vagy véte|árelő-
leg összegébe, hasznosítás ęsetén az ővađék ĺisszegébe szétmitbe.

6. Az ajánlato ajánlati ktiÉöttség

A pźiyáző pá|yázatát zźrt, je|zés nélkĹili borítékban, l példányban köteles az aján|atok
benyújtására nyiwa á||ő határidőben és helyen, az ađoÍt pźiyázatra utaló jelzéssel, a pá-
Iy ázati felhív ásb an me ghattr o zott m ó đon b enýj tani .

A benýjtottpá|yázatnakhrta|maznia kell apźĺIyázati felhívásban felsorolt adatokat, ný-
latkozatokat,igazo|źsokat.
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27. Haapá|yázatbiztositékadási kcitelezettségetfu e|ő,azajáĺIat csak akkor érvéĺyes,haaz
aján|attevo igazo|ja, hogy a kiírásban megjelölt összegű aján|ati biztosítékot az ott meg-
jelölt formában és módon a Bonyolító rendęlkezésére bocsátotta.

A pá|yaző aján|ati kötöttsége - ha a páůyźaati kiírás másként nem rendelkezik - akkor
ke zdődik, amikor az aj ánl atok b enffi tás ár a ny iN a źi|ó határídó |ej árt.

A páIyáző ajánlatához a péiyázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a be-
nyújtási hatćtridó IejźrtátőI számított 60 napig kötve vah kivéve, ha a kiíró ezen időponton
belül a pźiyázatot megnyeľt ajánlaÍtevővę| szeruődést.kĺjt, vagy apźl|ytlzold<al íľásban
közli, ho gy a pá|y ázatot eľedménýel ennek minősíti.

7. Titkosság 
'

A pá|yáző az értékesítésľę vonatkoző szerződéskĺĺtésig köteles titokban taľtani aján|ata
tartalmát.

Ha az ajźn|attevő vagy avele kapcsolatba hozhatőmás szemé |y a pá|yázat titkosságát
m egsértette, a p á|y źnő aján|atát a kiir ő érv énýel ennek ný lvánítj a.

A Bonyolítő az ajánlatok tartalmát apá|yázat|ezárásáigtitkosan keze1ri, taľtalmukról fel-
világosítást sem kívülállóknak, sem a pźiyázatonľésztvevőnek nem ad.

A Bonyolítő az ajttn|atokatkizárőIagapźůyźtzat elbítźlásátahaszná|hatja fel.

8. A páiyázatok átvétele, bontása

A páIyázat a pályź"zati kiírásban megjelölt helyen és időben, legkésőbb a pźiyázatbe-
adásta nyitva ő'||őhatáridő elteltéig adható be. A páIyázat átvétele sotán az átvétel idő-
pontját rá kell vezetní apá|yźnatottarta|mazó borítékra, egyűttal átvételi elismervénnyel
kell igazolni az źttvétę| tényét.

A határidőben beérkezettpá|yázatok felbontása a benyújtási határidőt követĺĺ 15 napon
belül nyilvánosan töľténik' Nyilvános bontáson a kiíľó képviselője, a kiíľó által meghívott
személyek, valamint apéůyázők, illetve meghatalmazottjaLk is jelen lehetnek.

Apá|yánatok nyilvános bontásakoľ a jelenlevőkkel ismeľtetni kell a pá|yázatotbenyujtók
nevét, székhelyét (lakóhelyét), azoĺban az ajtn|atokkal kapcsolatos további részletek
nem hozhatók nýlvános ságra.

A pá|yazatok felbontźsárő| a Bonyolító jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet _
amennyiben a bontáson az ajźn|attevők jelen vannak _ az aján|attevők kĺjziil felkért sze-
mélyek hitelesítik.

A bontási j egyzőkönyvnek taľtalm aznia ke||

a) a pá|yázők nevét, |akcimétl székhelyét,

b) a bontás helyét és időpontját,

c) apá|yázattárgyát, abęérkęzętt ajźtnlatok számát, ahatáridoben és azon túl beérkezett
aj źtn|atok m e gn evez és ét,
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d) apáIyźaatok ismertetése soľán eLhaĺgzott észrevételeket, javaslatokat, kérdéseket és
aZ aÍra adott válaszokat,

e) egyéb az e|játěs szempontjából lényeges tényeket és kĺjriilményeket.

9. A' p áty átzatokértékelése

39. Apźiyázatokat a legalább 3 tagű Bonto Bizottság a bontást kĺjvető l5 napon belül foľmai
és tartalmi szempontból értékeli.

40. A páIyázat elbírálásában és a Bontó Bizottságban nem vehet részt az a szemé|y, aki pá-,. 
|yáző, vagyannak

a) koze|ihozzátartozőja [Ptk.S: 1, $ (1) bekezdés 1.'pont],

b) munkaviszony, illetve kĺjztisztviselői jogviszony alapján felettęse vagy alkalmazottja,

c) más szeruódéses jogviszony keretében foglalkoztatőjavagy foglalkoztatottja,

d) tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy tagtra, amennýben apá|yáző jogi személy vagy
jogi személýséggel nem rendelkező szervęzet.

4|. Apá|yázat értékelésében részt vevő kĺjteles haladéktalanul a kiírónak bejelenteni, ha vele
szemben összeferhetetlenségi ok á11 fenn. osszeferhetetlenségi vita esetén a kiíró dönt.

42. A Bonyolítő a pźiyázati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is
jogosult megvizsgźt|ni az aján|attevők alkalmasságát a szęrzódés teljesítésére, és ennek
során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőľizheti.

43. A Bonyolítő az aján|atok elbírálása soľán írásban felvilágosítást kérhęt az ajźn|attevőtłĺI
azaján|atban foglaltak pontosítása érdekében. A Bonyolító a felmeľĹilt kérdésrőlhaladék-
talanulírásbantäjékoztatjaazéwényespéiyázatotbenffi tópá|yázőkat.

44. A Bonyolítő apá|yźzati dokumentáciőbarĺmeghatćrozott éľtékelési szempontok alapjĺán

á|Iapitja meg a pá|yázat eredményét és rangsoro|ja a ptiyźaati ajánlatokat. A pálytnat
nyertese az, aki apá|yázati dokumentációban rögzített feltételek teljesítése mellett a meg-
hatfu ozott értékel ési sz emp ontok alapj źn az ö s sze s s é géb en l egj obb aj źn|atott tette.

45. A Bontó Bizottság munkájáról jegyzőkĺinyvet kell készíteni, amelynek tarta|maznia kell
kíilonösen

a) apźůyázattźrgyát,

b) a l eb onyo l ítás rövi d i sm ęrteté s é t, a b eérkezett p á|y ázatok számtfi',

c) a beérkezett páIyźzatok osszefogIalását,

d) a ptiyźzatok értékelésének főbb szempontjait'

e) apźiyázati kiírásban szereplő biráIatí szempontok szerinti legkedvezőbb pá|yázat ja-
vaslatának indokait,

Đ apá|yázati eljáľás eredményénęk <isszefoglaló értéke|ését, az első és a második helyre
j avasolt pźiyáző megj elölését.

1 0. A p á.ily ázat érvényes sége, eredménytelenség
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46. Ervénýelen apźůyázat,ha

Đ apá|yázatot a kiíľásban meghatátozott határidő után nyrijtották be,

b) biztosítékadási kĺjtelezęttség esetén a biztosítékot apá|yazo nem bocsátotta, vagy nem
az e|őírtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére,

Đ apźiyáző az ajánlatćinem egyértelműen hatátoztameg' Vagy más ajánlatźlhozvagy
f,eltételhez kötötte, továhbáha amegajánlott véteIźtr, bérleti díj mértéke a minimum
áratnęm énęI,

' d) apáIyáző nem tętt részletes és kötelező erejű jognyilatkozatot az aján|attlval kapcso-
latban, és nem vźt||a|t aján|ati kötottséget )

e) a pá|yázat az e|ózó esetekbęn felsoroltakon túlmenően nem felel meg a páIyázatíki-
irásban, a jogszabá,|yokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak,

Đ olyan pá|yáző nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni apá|yázati eljáráson.

47. Eredménýelen az eljárás,ha

a) apá|yázati eljáráš során nem nýjtottak be érvénye sit,|yź,,atot,

b) abenýjtott páIyázatok egýke sem felęlt meg a páIyazatikiírásban foglalt feltételek-
nek,

c) a kiíró eredménýelennek nýlvánítja.

48. Eredménye s az e|járás, ha a pá|yázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő legalább
egy érvónyes pá|yázat érkezett, kivéve a 47 . c) pontban foglalt esetet'

11. Dtintés az aján|atokľól és apźůyá.zatrő|

49. Apźůyäzat eredményéről, a nyeľtes ajánlattevő személyéről, és ennek aIapjánaszeruődés
megkcitéséről a Kiíró a bontástól számított 60 napon belül jogosult és koteles dĺinteni.

A határidőt a Bonyolító egyoldalú nyilatkozatta|, egy alkalommal legfeljebb 30 nappal
meghosszabbíthatja, amelyről az érinteÍteket hirdetményi úton tájékoztatni kĺjteles.

50. Az aján|atok köztil az összességében legjobb feltételekęt kiná|o, megalapozott ajźtnlat
mellett kell dĺinteni. A dĺintésben meg kell jelölni a nyertes ajánlattevőn kívül azokat az
ajźn|attevőket is, akikkel a Bonyolító szerzodést kĺithet akkor, ha apá|yázat nyertesével
a szetzodéskĺités meghiúsulna, vagy a szerződés a|tńrźsaután a nyeľtes a szerzőďést nem
teljesíti és ęzért a Bonyolító a szerződéstől eláll.

12. A^ pá.ty átzat er edményének ktizlése

51. A Bonyolító a pá|yźzat eredményét a döntést követő 5 munkanapon belül hiľdetményi
úton közli apźiyázőt<kal, Apá|yázők_ kivéve a nyertes pa|yázot- ajanlati kĺitöttsége a
dĺinté s ki fi.iggeszté sén ek napjźtn m e gszűn i k.

III. FEJEZET
A pá|y ázatok különös szabályai
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56.

55.

57.

58.

52.

53.

54.

59.

60.

1. A nem lakás céljára szóló ingatlanok béľbeadása

A ném lakás céljára szolgá|ő ingatlanok bérbeadásáľa kiírt pá|yázatbarl a minimális bér-
leti díjat a Képviselő-testtilet nem lakás cé|jźra szolgźiő ingatlanok bérleti dijźlrő| sző|ő
határozata a|ap1źln, az adott ingatlanra vonatkozó bérlęti díj 100 oÁ-ában kell meghatá-
rozĺi.

Ha apáIyázati e|járás eredménýe|eni| zźlru|, vgyanarÍa az'..ingat|anra egy éven belül is-
mételtenkiirtpáIyźnatbanaz 52. pontban meghatározottbérleti díj 80 oÁ-át,az eztköve-
tően ismételten - haľmadik alkalommal - kiíľt pä|ytnatban a béľleti díj 65 %o-át, az ezt
következő pźiyázatokban pedig a bérleti díj 50 oÁ-át|ehet minimális bérleti díjként meg-
határozni.

Amennýben egy év alatt az 53. pontban megllatátozott pá|yázati eljárások mind ered-
ménytelenül fejeződtek be, az egy év elteltét követőęn kiírt pá|yázati eljárásban a mini-
mális.bérleti dijat ismételten az 52. pontban írtak a|apján kell.ľplgghatźltozni.

2. Lakások béľbeadása

A lakásbérleti jogviszony létesítésére vonatkozó páIyázatkizáro|agnyilvános eljárás ke-
retében irhatő ki. A pályázati fe|hívást legalább 30 napra kell kifiiggeszteni.

Pá|yáző az amagánszemély lehet, aki apá|yázatbanmeghatźrozott feltételeknek megfe-
lęl.

Egy pźiyázó legfeljebb 3 lakás bérbevételére a sorrend megjelolésével nffithatbepá|yá-
zatot.

Apźůyázati dokumentációnak aII. fejezet3. részében előírtakon túl taľtalmaznia kell

a.) a lakás műszaki á||apotára vonatkozó tájékoztatäst,

b.) ha apźlyázatíkiírás a|apján a lakás rendeltetésszeruhaszná|atra alkalmas állapotának
he|yreá||itása a nyertes pá'|yáző kötelęzettsége, akkor amuszaki munkák becstilt költ-
ségét,

c.) a lakásra megállapított bérleti dijat,va|anint az évenkénti emelkędés mértékét,haaz
em e 1 é s méľtékét önkorm ány zati r endelet e 1ő íľj a'

d.) a bérbeadás feltételeit,

e.) figyelmeztetést arra vonatkozőan, hogy ha a páIyáző valótlan adatot közöl, a páIyá-
zata &vénýelen, illetve ha a valótlan adat közlésérő| a Bonyolító apźůyźaat eredmé-
nyének megti|apítását kĺjvetőenszerez tudomást, vagy anyertes pźůyáző az eredmény
megáIlapítását kcjvetően közöl valótlan adatot, elveszti a béľleti szerzÍĺdés megköté-
sére vonatkozó j o go sultságát.

A pá|yázatot a Kiíľó źilta| jőváhagyott nyomtatványon kell benffitani, az ettől eltérő foľ-
mátumban benýjtott pá|yázat érvénýelen.

A Bonyolítő az azonos pontszámmal ľendelkezo pźiyázők köztil a nyeľtest és a második
helyre sorolt pźiytzőt sorsolás útján választjaki. A sorsolás nyilvános, aztkozjegyző je-
lenlétében, apá|yázati eljárás Bonyolítója által osszehívott,Iega|ább háromtagú sorsolási
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bizottság folýatja le. A soľsolásról a kozjegyzőkilzjegyzői okiratba foglalt jegyzőköny-
vet készít, amelyet a ptiyźvatok bontásáról és értékeléséľől készített jegyzőkönywel
egyĹitt kell megőrizni.

A pźiyázat eredményét legalább 10 munkan apta aBonyolító és a Polgármesteri Hivatal
hirdętotábláján ki kell fiiggeszteni, és a Bonyolító valamint az onkormźnyzat internetes
portźůj án kozzé kell tenni.

Apá,|yázateredményéről a nyeľte s pá|yázőtajánlott levélben értesíteni kell.

3. Lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyĺségek elidegenítése

Ha a Kiíró másként nem dönt a minirnális vételár

Đ az ingatlan értékbecslésében megállapított forgalmi érték 100 oÁ-a, 
'

b) második alkalomĺnal kiírt pályazat esetében az iĺgat|an értékbecslésében megállapí-
tott forgalmi érték 75 oÁ-a,ha az e|so pá|yázat azértvo|t eređménýelen, mert apá|yá-
zati fe|hívásban meghatározott határidőben senki nem adott le pá|yázatot, vagy a be-
nýjtott pźiyázat érvénýelen volt,

c) harmadik alkalommal és ezt k<jvetően kiíÍtpá|yázatok esetébenaziĺgatlan értékbecs-
lésében megállapított forgalmi érték 50 %o-a,ha a második vagy ezt kĺjvető pźiyázat
azért vo|t eredménýelen, mert a pá|yázati felhívásban meghatározott hatáľidőben
senki nem adott le pźlyázatot,vagy abenýjtott páIyázat érvénýelen volt,

d) amennýben aztĺj pá|yázati eljárás klirźsára azértkęril sor, meľt az e|járás eredmény-
telen volt, vagy sem az első, Sem a második helyre sorolt ajźnlattevő nem kötötte meg
az adásvételi szeľződést, a minimális vételár az eredménýe|enpá|yázati felhívásában
megjelölt ár.

A Bonyolítő apźilyázat eredményéľől a dĺintést kcivető 15 napon belül valamennyi pá|yá-
zőt értesit.

4. A vételáľ megfizetés e, az adásvéte|i szerződés feltételeĺ

A Kiíró döntése szennt, avéte!ármegfizetése torténhet

a) egyösszegben,

b) banki hitel felhasznä|ásźxa|,

c) ńsz|etfrzetéssel.

A nyertes ajánlatĺevő koteles a pźiyázat eredményéről szóló értesítés kézhezvétęlét kö-
vető 15 munkanapon belül adásvételi szerzođést kötni és

a) avételźr egyösszegbęn történó megfizetése esetén _ az aján|ati biztosíték összegével
cs<jkkentett _véte|áÍat az adtsvételi szęrzőđés megkötéséig eladónak megfizetni,

b) a véte|ćr banki hitelből tĺiľténo kiegyenlítése esetén, az á|ta|a megajánlott véte|ár -
ajáĺ|ati biztosíték összegével csökkentett - 50%-źLt megfizetni. A fennmaradő 50oÁ
kiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítéséľe _ a Budapest Főváľosi

63.

64.

65.

66.
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onkoľmányzat, va|amint a Magyar Állam elővásáľlási jogának gyakorlására rendel-
kezésľe álló hatĺĺľidő leteltéről szóló énesítéskézhezvételétől számított 45 munkanap
áll a nyertes ajánlattevő ľendelkezésére. A vételár megf,rzetésére vonatkoző határidó
nem hosszabbítható meg. Az aján|atibiztosíték foglalónak minősül.

c) részletťĺzetés esetén _ az ajánlati biztosíték összegével csökkentett - vétę|źr 50 %-át
a szerzodés megkötéséig megfizetni. A fennmarud'ő vételźlrhátralékot vevő legfeljebb
10 év alatt, a jegybanki alapkamatnak megfelelő 'méľtéktĺ kamattal n<ivelten, havonta
egyenlő ľészletekben, minden hónap 15. napjáig kĺjteles megfizetni. Részletfizetés
:esetén az onkormányzat a fennálló vételtlrhátralék és járulékai erejéig je|zá|ogogot,
ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be első helyen az in-
gat|an tulajdoni |apjtĺra. Eladó az esedékes ľészletekĺő| a szźmlźt a teljesítést követően
á||itjaki és hjldi meg vevő részétę.

5. Az ingat|an birtokátľuházása

67. Eladó az ingat|ant a vételár egyösszegű megf,rzetése esetén avétę|fu teljesítését követő,
vagy a vételár részletekben t<jľténő megfizetése esetén a vételáreloleg megéľkezését kĺj-
vető 15 munkanapon beltil adja biľtokba. Amennyiben a Budapest Főváľosi onkormany-
zatnak va9y aMagyar Allamnak elővásáľlási joga van, aZ ęlővásáľlási jog gyakor|ásfua
vonatkozó nýlatkozat kézhezvételét, illetve az e|ővásárlási jog gyakorlására ľendelke-
zésre áI|őhatáridő eredménýelen elteltét követő 15 munkanapon belül - előrę egyeztetett
idopontban - adja biľtokba.

A vételár banki hitelből tĺjrténő megfizetése ęsętén a birtokátruházás a véte|ár e|ađőhoz
töľténő megérkezését követő 15 munkanapon belül - előre egyeztetett időpontban - törté-
nik.

IV. FEJEZET

1. Azárverés

A kiíľó d<jntése aLapján az önkoľmányzat tulajdonában lévő ingatlanok árverés útján is
értékesíthetők.

Az áwęrést az árvetés napja előtt legalább 15 nappal hirdetmény kozzétételével kell ki-
tuzni.

A hirdetmén yt apá|yázati eljárásnálmeghatáľozottak szerint kę||kozzétenni.

Az źrveńsi felhívásban fel kęll ttintetni

a) a kiíró megnevezését,

b) azárverés helyét és idejét,

c) az źtwetésre kerülo vagyontárgyak megnevezését és kikiáltási árät, valamint a va-
gy ontźr gy akra vonatkozó j o gokat, terheket,

d) avéte|ár megfizetésének határidejét és módját,

e) az ajźnLatí biztosíték összegét, befizetésének módját, határidejét,
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Đ az źrvęrésen töľténő licitálás feltételeit'

g) árverésre jelentkezés helyét, módját és idejét,

h) a vagyontálrgy' megtekintésének idejét.

72. A kikiáltási ár,ha a Kiíró másként nęm d<jnt

a.) lakás esetében

a.a.) első izben az ingatIaĺ értékbecslésében megállapított likvid forgalmi éľ-

ték I00 Yo-a,

a.b.) második árverés esetében az ingat|an értékbecslésében megáIlapitott likvid for-
galmi érték75oÁ-a,haaze|so árveľés azértvo|t sikertelén, mertaz árverés meg-
kezdését megelőzően senki nem rcgisztrá|t,

a.c.) ha'rmadik árveľéstő| an; ingatlan éľtékbecslésében megállapított likvid forgalmi
éľték 50 oÁ-a,haa második, vagy eztk<jvető áľveľés azértvo|t sikertelen, mert az
étrverés megke zdését megelőzoen senki nem regisztľált,

b.) helýség esetében

b.a.) első ízben az ingat|an éĺtékbecslésében megállapított likvid forgalmi érték 80 %-
a)

b.b.) második arverés esetében az ingatlaĺ éľtékbecslésében megállapított likvid for-
galmi érték 65 Yo-a,ha az ę|ső árverés azéľt volt sikertelen, mert az áľveľés meg-
kezdését mege|őzoen senki nem ľegisztrált,

b.c.) harmadik árverésto| az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid forgalmi
érték 50 Yo-a,ha a második, vagy azt követő árverés azértvo|t sikeľtelen, mert
az árverés megkezdését mege|ozően senki nem regisztrált.

c.) amennýben az új árverés klirására azértkeru| sor, mert az e|járás eredménýelen volt,
vagy sem az elsó, sem a második helyľe soľolt ajźn|attevo nem kĺjtötte meg az adź.svételi
szęrződést, a kikiáltási ár az ercdménytelen árveľés felhívásában megjelölt ár.

73. Az árverésen való részvétel ajźn|atí biztosíték megfizetéséhez kötött, amelynek összege
aI{lirő á|ta| rogzitett érték, de nem lehęt kęvesebb az ingatlan kikiáltási árának I0 %-

ánźi'.

74. Az árverésen történő regiszttáciő fielentkezési lap leadása, ajánlati biztosíték befizetése,
és a kĺizjegyzoi adatfelvételt kĺivetően) a kikiáltási áľĺatett ajáĺ|atĺak minősül.

75. Amennyiben az első árveľés azértnemvezetett eredményre, meľt a25 m1|Iiő forint for-
galmi érték alatti ingatlan esetében nem volt licitáló, űgy az ingatlan vételi kére|emte, az
ingatlan elidegenítéséľől szóló önkormányzatircndeletben foglalt feltételekkel, a tulajdo-
nosi joggyakorló döntése aLap1źn elidegeníthető. 

.: .

7 6. Az ttwerést - ha a Kiíró másként nem dönt _ a Bonyolító vezeÍi. Az árverési j egyzőkönyv
vezetésérę lakás és nem lakás céIjźtra szo|gtiő helyiség árverése esetén kĺizjegyzőt kell
felkéľni, más esetben jogi képviselő jelenléte kĺjtelező.

77. Az źtrveńs eredményét az źlwerés levezetője tiIapítjameg.

78. Az árvęrés levezetőjének ismęrtetnie kell

a.) az árverés tárgyźtnakaďataít (cím, helyľajzi szám, tulajdoni hźnyađ, alapterĹilet, funk-
ció, komfortfokozat, egyéb, az elidegenítést nem akadáIyoző terhek, kötelezettségek,
az át|agostől eltéľő, az iĺgat|an źilagára vonatkozó információk),
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b.) a hirdetés hitelességének körülményeit,

c.) a kikiáltási árat,

d.) a lebonyolítás szabźůyai!

e.) az árverés eredm ényének megáll apitásźlr a vo natko z ó szab áIy okat.

79. A licitlépcső minimum mértéke a kikiáltási tn 2 %o-a 10.000,- Ft.ra felfelé kerekített cisszege.
. . Az áwerés levezetője a licitlépcső méľtékét a jelentkezők egybehangző megállapodása

alapján ettől magasabb méľtékben is meghatározhatja.

80. Az árverés nyertese az, aki a többi érvényes Ąánlathoz képest a legmagasabb <isszegű _
az aktuźĺ|is kikiáltási ttrat e|érő vagy meghaladó - érvényes ajánlatot teszi.

81. A nyeľtes a1étnlattevő esetében abeťlzetettbánaÍpénzavéte|áľbabeszámításra kerül.

82. Ajánlat azonos licitána (licitlépcsőľe) nem tehető. Az azonos |icitárra tett második aján-
latot a következő licitlépcsőľe tett ajánlatnak kell minősíteni.

83. Amennýben az árverésen többen is regisztráltak, de a kikiáltási árat meghaladó ajánlatot
-.ł,, senki nem tesz, és így a kikiáltási árat többen is taľĹják' az.azonos ajánlatot tęvők a va-

gyontátgyat közĺisen, az źůta|ukmeghatározott tulajdoni hanyad arányźtbanjogosultak
megvásárolni.

84. A nyertes ajźn|attevó az trvetéstkövető

a.) 15 munkanapon belül köteles az ä|ta|a megajánlott vételár és a letétbe helyezettbźr
natpénz közĺjtti ĺisszeg ktilĺjnbozetét a Kiíró általmegjelölt bankszám|fuabeťlzetni,
valamint aszeruőđésmegkötéséhez szükséges adataitazźlruetés Bonyolítójánakmeg-
adni, és az árverésen vállalt feltétęlekkel adásvételi szeruódést kötni'

b.) 30 munkanapon belül köteles az á|ta|a megajánlott vételár és a letétbe he|yezettbá-
natpénz közötti összeg kĹil<jnbözetét a Kiíró által megjelölt bankszźlmlárabeťlzetni,
valamint a szęrző ďés me gkcité séhez sztiksé ge s adatait az áw et és Bonyolítój ának meg-
adni, és az árvęrésen váI|a|t feltételekkel adásvételí szerzodést kotni, amennyiben a
vétęIárat munkáltatói támogatásból, vagy lakástakarékpénztái kifizetésbő|,vagy źi-
lami gondozásbő|kikerült személy részére nffitott támogatásbólkívánja megfrzetni,
és az errol szóló hiteles igazolást az áwerés megkezdése előtt a Bonyolítónak átadja,

c.) 15 naptái napon belül koteles az á|ta|a megajánlott vételárat, a megajénůott vételár
5}%o-ának megfelelő összegig a Kiírő által megielölt bankszám|źra beťlzetni, va|a-
mint a szerződés megk<itéséhez szükséges adatait azáwetés Kiírojanak megadni, és

az árverésen vállalt feltételekkel tulajdonjog fenntaľtással vagy fiiggőben taľtással
adásvételi szerzođést kötni, amennyiben avételárat banki hitel felhaszntiástxa|ki-
vánja kiegyenlíteni. A vevő által megajánlott teljes vételárat az árverés napjátő| szá-
mított 45 munkanapon belĹil kell kiegyenlíteni.

d.) a vételár megfizetésére nyitva á||ő határidó, a nemzeti vagyonĺóL sző|ő 201I. évi
CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdéséven szabályozott e|ővásźlrlási jog fennállása ese-
tén, az elővásárlási jog gyakorlására fennálló idő lejźrtának a nyeľtes pźiytnőva| tor-
ténő közlésének napjával kezdődik.

85. Vevő az źůta|a megajánlott vételaľ 20 %-át foglaló címén ťlzeti meg az ęladő tészérę.
Bonyolító a tulajdonjogbejegyzéséhez szükséges nýlatkozatot a teljes vétę|źlrbeérkezé-
sét k<jvető 5 napon belül köteles kiadni. Tulajdonjog fenntaľtássalvagy fliggőben tartással
kötött adásvételi szerzodés esetén a vevőnęk felróható köľülmény az is, ha a banki hitelt
a szerzođésben meghatározotĺhatáridőben nem kapja meg.
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86.

87.

88.

89.

A nyertes ajánlattevő elveszti szerződésktitési jogosultságát és az źita|a megfizetett bá-
natpéĺut, ha a 84.) pontban megllatźrozott kötelezettségeinek nem tesz eleget.

Nem jar vissza a nyertes ajĺánlattevőnek a bĺĺnatpénz,ha

a) a lakástaknékpéĺlztánkifizetés nem történik meg,

b) a kért tĺímogatást elutasítottfü,

c) a vevő a banki hitelt nem kapja meg'

és a teljes véteIźrathatĺíľidőben nem fizeti meg.

Bonyolító abeťlzetett ĺisszegből abánatpénz_ foglaló _ és felmerĹilt koltségei levonását
követően fennmaľadó összeget aszerzodéskĺitési hatlíridő utolsó napjátő| sziĺmított 15
napon belül kamatmentesen ťlzęti vissza vevő részére.

Amennýben a nyertes ajánlattevo szeruodéskĺjtési jogosultságát elvesztette' Bonyolító a
második legjobb aján|attevőt - 15 munkanapos jogvesztő hatáľidővel - írásban, az trve-
ľésen źitala megajanlott vételaron szerződéskötésľe hívja fel. Amennýben a második
ajĺínlattevő a felhívásban foglaltak a|apjźn élni kíván az adásvétęIi szerződéskötés lehe-
tőségével, a Kiíró azelozo pontokban foglaltak éľtelemszerűa|ka|mazásával azadásvéte|í
szerződést megköti.

Új áľverést kell kiírni abban az esetben, ha

a) a második legkedvezőbb ajánlatot tevő nem kĺĺti megaz adásvételi szerzodést,vagy

b) az źlrverésentĺibben is ľegisztráltak, de a kikiáltási źratmeýla|adő ajźnlatot senki nem
tett, igy a kikiáltási arat tĺibben is taľtjrík, és az azonos ajĺĺnlatot tevők avagyontźrgyat
nem kívĺánjfü kĺizösen megvásáľolni.

2. Az lngat|an bírtokátľuházás a

9I. Eladó azingat|ant a vételár egyösszegű megfizetése esetén avéte|fu teljesítését követő,
vagy a véteIźn ľészletekben tĺjľténő megfizetése esetén a vételiĺręlőleg megéľkezését kö-
vetó 15 munkanapon belül adja biľtokba. Amennyiben a Budapest Fővĺĺrosi onkoľmlíny-
zatnak vagy a Magyar Áľamnat elővásĺĺľlási joga vart' az elovĺsarlĺsi jog gyakoľlásĺĺra
vonatkozó nyíIatkozat kézhezvételét, illętve az e|íłvásźrlási jog gyakoľlásara ľendelke-
zésre áIIő határidő eredménýelen eltęltét követő l5 munkanapon belül - előre egyeztetett
időpontban - adjabirtokba.

A vételár banki hitelből t<jrténő megfizetése ęsetén a birtokátruházás avétę|źr eladóhoz
töľténő megérkezését kĺjvető l5 munkanapon belül - előre egyeztetettidőpontban - töľté-
nik..

V. FEJEZET
Bontásĺ és újjáépítésĺ vagy átalakításĺ kötelezettséggel eladandó épületekre vonatkozó

veľsenyeztetés saj átos szabályai

92. onkormĺĺnyzati ingatlan (ingatlanrész) elidegenítése vagy önkormányzati ingatlannal
kapcsolatos vagyoni éľtékű jog hasznosítása úgy is lehetséges, hogy a jogszabá|yi felté-

90.
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93.

94.

95.

96.

telek fennállása esetén az onkormźnyzatvźi|a|ja,hogy azingatlanra onállóan vagy a fel-
hívásnak megfelelő ajrĺnlatot benyújtók közül tlírgyalás a|apjána kiválasztott ajánlattevő-
vel együtt tźrsashźzat a|apít.

A 92. pontban foglaltakat kĺilönösęn akkor indokolt alkalmazni, ha az onkormányzat
bontási és újjáépítési vagy áta|a|<ĺtási kötelezęttséggel ad el épiiletľészeket, vagy tetőtér
beépítésre vagy emeletľáépítésre, illetve közös haszná|atű épületrész tfusashźniktilön tu.
lajdonná való átalakításźra(a továbbiakban egyĹitt: építési munka) biztosít jogi lehętősé-
get.

Az onkormźnyzatvźila|hatja,hogyhozzájlírul a trírsashĺázi a|apitőokirat módosításiĺhoz,
ha a nyeľtes ajĺĺnlattevłó az építési szabályok betartásával saját köttségéľe új tiĺľsashiĺzi
külön tulajdont hoz|étre,va1y ameglévő külĺin fulajdont bővíti, ideértve azt azesetet is,
ha a meglévő külĺin tulajdon elbontásávaI (áta|akításával) annak helyébe új kĹilön tulaj-
dont hoz létre.

Előzetesen meg kell źi|apítaru,hogy mely külön tulajdonľészek lesznek az onkorm źnyzat
Ęizaľólagos fulajdonában és azt, hogy a társasházi közös tulajdonú épületrészekbő| az
onkormán5ľzatme|yekľe igényel kizárólagos használatot és hasznosítási jogot.

Ę, építési munka e|végzésének céljával vagy feltételével hasznosított épületek esetén az
onkoľmányzat e|őír\latja, hogy a nyeľtes ajanlattevő atźrsashźui köz<is tulaiaonĺ éptilet-
ľészek felújítását isvégezze el, ideéľtve indokolt esętben az e1yes taľsasházi közös tulaj-
donú közmrĺvezetékek cseréjét is.

Ha az onkormany zat épitésimunkaľa kívan jogi lehetőséget biztosítani az onkorm źnyzat
tulajdonában is álló épületen, a veľsenyeztetésről való döntés előtt meg kell á||apitani,
hogy

a) az onkorm źnyzat által értékęsítendő ingatlan(rés z) vagy beépítési lehetőség igényel-
hető ellenéľtékének legkisebb összegét,

b) az énntett épület(rész) állapota miatt szükség van-e nra,hogy az Onkormźnyzatko-
te|ezze a nyeľtest a7 épi|et közös használatu épületreszeinek és/vagy egyes közös
hasznźtlatűkozmiivezetékekcseréjénekaze|végzésére,

c) meghatfuozható-e az onkorményzatrendelkezésére álló adatok a|apjáĺamunkálatok
pontos miĺszaki taĺta|ma és az ĺinkotmányzati tźtrsasházi kĺjzĺis tulajdoni hányada
alapjĺĺn számított vrírható költsége, ha a b) pontban foglalt kötelezettség előíľásra ke-
rĹil.

Az ajźnlattevőtől igényelni kell

a) az e|őírások figyelembe vételével készített ľészletes pľogramot (leírást) a tekintetben,
hogy a projektéptilet bontása és újjáépítése, źtalakítása, a tetőtéľ beépítése, emeletľá-
építés, illetve közös haszná|aĺs' épületrész tźrsashźniktilön fulajdonná való átalakítás
soľiĺn milyen munkát kívan végezni (a megvalósítandó épiilet funkciója, azűj épi|et-
részek alapterülete, elhelyezkedése, kapcsolódása a megmaradő épĺiletekhez),

b) a projekt épületen az ajánlattevő á|ta| sziikségesnek tartott azoĺfe|t$ítási, átalakítási
munkálatok részletes műszaki tartalmĺínak bemutatását és köttségvetését, amelyek a
kcizös hasznźiatuéptiletrészeket és kĺjzĺis közmíivezetékeket, beľendezéseket érintik,
annak a megvá1aszo|ásáva|, hogy ezen munkálatok mennýben szükségesek az ajźn-
lattevő által elvége zni kívźnt építési munkálatokhoz,

97.

98.
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c) a b.) pont szeńnti _ az ajtlnlattevő által e|végezni kívánt, aztĄjáépítési, átalakítási, a
tetőtér beépítési, emeletľáépítési stb. építési munkálatokkal össze nem függo - felújí-
tás (átalakítás) kĺiltségelhez az ajtn|attevo tital az onkoľmányzattő| igényelt hozzá-
járulás mértékét és a források źItadtstľ.ak igényelt ütemét,

d) az ajánlattevő kivitelezési organizěrciőľa vonatkozó elgondolásait és részletes iitem-
tervét a kivitelezésľe' a közcis épületrészeket érintő munkálatok miÍszaki és pénzügyi
ütemtervére kiterjedően,

e) azonkormányzatszámára felajánlott pénzbeli ellenérték mértékére vonatkozó nýlat-
. kozatot,

Đ az ajźln|attevo t.Jtal vállalt garanciák megjel<ilését a fe|ajánlott pénzbeli ęllenérték
m e gfi z etés ére és az e|v é gezni kiv ánt munkál atokra,

' 8) atétrsasház alapító okiratánakvalamint aszerve1eli és múkĺjdési szabályzatánakaján-
lattevő által javasolt sz<ivegét azépítésimunkák elvégzésę utáni időszakľa, ideéľtve a
,,.ěr sasház m űkĺj dé s i k<} ltsé g e i me ghatát ozás ának az e lve it i s.

gg. AzingatIaĺtulajdonjogának eladására meghird etettpá|ytuat ę.setében, ha a kiíró másként
nem dönt, a minimális véte|ár első esetben az értékbecslésben meghatátozott likvid for-
galmi érték 100 oÁ-a. Ha a versenyeztetési eljárás eredménytelen, a kĺjvetkező pźiyázati
kiírásban, az előzőek szerinti forgalmi éÍték75 Yo-át, a következő pźiyázatok során pedig
a forgalmi éľték 50 %o-ź./'kę|| rninimális vétęlárként szerepeltetni. Ha a versenyeztetési
eljárás eľeđménýelen volt, akkor a fentiektol eltéľően a Kiíró másként donthet'

VI. FEJEZET
A veľsenyeztetésĺ eljáľások elektľonĺkus lebonyolításának szabályaĺ

I00. Az elęktronikus veľsenyeztetési eljáľás lebonyolításźna az előzőekben leírtakat kell
a|ka|mazni az e fejezetben foglalt eltérésekkel.

101. A lakásbérbeađásľa irányuló versenyeztetési eljárás kivételével minden esetben
lebonyolítható a versen y eztetési elj áľás elektronikus úton.

I02. A Kiíľó dönt arról, hogy a versenyeztetési eljárást hagyományos' vagy elektronikus ťlton
kiv źlnj a l ebon yolítani.

103. A veľsenyeztetési eljárás lebonyolítására olyan ęlektronikus felület haszná|hatő, amely

a) rendelkezik a rendszerbe történo külső behatolás elleni védelemmel,

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

c) a rendszer alkalmazása mellett biztosítható, hogy a versenyeztetési eljárásban csak
olyan szeméIy, szęrvęzetvegyen tészt, ame|ylkarészvételre vonatkozőanrendelkezik
a Bonyolító áIta| megiett r e gisztr áciőv a|,

d) a ľendszer alkalmazása mellett a versenyeztetési eljárás az e|ózőekben felttintett
veľsenyeztętési szabályok betartásával lebonyolítható,

e) biztosítható a Versenyeztetési eljaĺás nýlvánossága,

Đ a rendszerből a veľsenyeztetési eljárás leztľását kĺjvetően nyomtatásban tételes
jegyzőkönyv kinyerhető, amely tarta|mazza a versenyeztętésí eljáľással éľintett
ingatlan azonosítóit (cím, helyrajzi szám, alaptertilet, funkció, komfortfokozat, stb.) a
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minimális bérleti díjatlvételárat, árverés esetén a litlépcső méľtékét, az ajánlaÍtevő
azonosítőjźtt,, a |icitćiás menetét, a licitlépcsore ajźn|atot tevő azonositőját, az
időpecsétet.

104. A Páiyćvő - mint aukciós résztvevő - azInternetęn kęreszttil csatlakozhat az aukciós
rendszeľhez és az elektronikus vęrsenyeztetési eljáľás soľán folyamatosanadhat,ajárrlatot.

105. A Pá|yźuő elektronikus levélben kap meghívást a regisztrá|áshoz.

106. Az aukciós rendszeľbe tĺjrténő belépés aregiszttźrció soľán megadott felhasználónév és

titkos jelszó segítségével tehető meg.

|07. Az árverésen va|ő l:észvétel feltéte|ę az un. első körös ajźlnlat benffitása és azza|
egyidejűleg, a kikiáltási źrra| megegyező összeg megfizetése.

108. Az elektronikus Versenyeztetési eljárás keretében kizfuő|ag azok az áraján|atok (licitek)
érvényesek, amelyek kedvezőbbek az első helyen á|Iő ajánlati ámá|.

109. Abban aZ esetb'3ĺl, ha az ingtalan elektronikus árverés útján töľténő énékesítése soľán,
több Pályázo nyĄtott be ún. első körĺis aján|atot, de ezt követően nem keľüit sor további
árajánlat (licit) megtételére, az ajáĺIatot teét PáIyazők az 

.elektronikus 
versęnyeztetési

eljárás nyertesei. A Kiíró az e|jfuás |ezétrását követőęn haladéktalanul, de legfelj ębb f
munkanapon belül értesíti a Pá|yazőkat arrő|, hogy együttesen és egyenlő arányban
minősülnek az árverés nyeľteseinek és arról, hogy közösen vehetik meg aZ ingatlant.
Amennyiben az adásvételi szerződés megkötéséig a nyertes Pá|yázőkmegállapodnak arĺa
vonatkozóan, hogy milyen arányban vásárolják meg aZ ingatlant Kiíró megkiőti az
adásvételi szerződést. Amennyiben a nyertes Pá|yázők nem tudnak megállapodní, vagy
az adásvételi szeruodés megkötéseként meghatźrozott időpontban nem jelennek meg és

távollétüket előzetesen nem mentik ki, a Kiíró eredménýelnné nyilvánitjaaz elęktronikus
versenyeztetési eljárást.

II0. Az elektronikus versenyeztetési eljĺárás tervezett időtartama a Bonyolító döntése a|ap1án
minimum 15 peľc, azonbanha az utolsó 2 percben érvényes, a versenyeztetési eljaĺás
szabáIyainak megfelelő źnajanla (licit) megtételére keľtil sor; az elektronikus
veľsenyeztetési eljárás további 2 percce| meghosszabbodik, mely időtaľtam a|att
valamenný Pá|yaző további źľajźn|at (licit) tételére jogosult.

II1. Az elektronikus Versenyeztetési eljárás lezárulásárő| az informatikai rendszer tźĄékoztatja
aPáIyázőkat.

II2. Az elektoľnikus versenyeztetési e|járźĺsról felvett jegyzők<inyvet a Bonyolító hitelesíti,
ügyvédvagy közjegyző á|ta| t<jrténő eI|enjegyzése nem szükséges.

113. A Kiíró nem felel azokéľt a hibákért, melyek aPźiyázo technikai beľendezéseinek
alkalmatlansága, vagy az elektonikus veľsenyeztetési eljárás lebonyolítására szolgźiő
elektronikus felelületen,vagy az elektľonikus felületet működtető rendszeľben rajta kívül
álló okbólt<irtént.

II4. AKiíró felfiiggeszti az elektonikus veľsenyeztetési eljaľást, ha a Pá|yáző önhibáján kívĹil
nem kapta meg a licitáláshoz szükséges kódot. A elektronikus veľsenyeztetési eljarás a
kód átvétel ének igazo|ásźry a| folýatódik.
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VII. FEJEZET
IJatályb a |é ptető ľen d elkezé sek

j,

Je\ęnszabtllyzatbanfoglaltakat 2017. február 15.napjátől kell alkalmazni,ame||yelegyidejűleg
a Képvisełő-testtilet a 136120|6. (VI. 02.) számuhatźrozatát visszavonja.

Jelen $zabźiyzat rendélkezéseit e Szabá|yzat hatálybalępését követően kozzétett
veľsenyeztetési felhívások esetében kell alkalmazni
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