
Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvárosi Önkormáĺyzat Képviselő-testületének

...,...l20I7. (... ..) száműhatározata

az onkormányzattulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosításara, tulajdonjoganak átĺuházá-
sara vonatkozó versenveztetés szabáIv air ő|

A Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormtnyzat a Budapest Jőzsefvátosi on-
kormźlnyzat vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6612012.
(XII.13.) önkormanyzati rendelet 7. $ és 4l. $ (l) bekezdése, valamint a Budapest Józsefuaro-
si onkoľmźnyzat tulajdonában ál1ó lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér
mértékéről szóló önkormźnyzati ľendelet, az onkormźnyzat tulajdonában á1ló lakások elide-
genítéséről szóló ĺjnkotmányzati rendelet és az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás
céIjára szolgźiő helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet alapjźĺĺ
az önkoľmźnyzati vagyon elidegenítésére, illetve hasznosításaĺairźnyu|ó versenyeztetés lebo-
nyolításának, előkészítésének, lefolytatásának ľendjéről, és a versenyeztetési eljaľás dokumen-
tálási rendjéről - ahatáIyosjogszabályi ľendelkezésekkel összhangban _ azalábbiszabtiyza-
tot (a továbbiakban: Szabályzat) a|kotja:

A Szabźůyzat cé|ja, hogy megállapítsa a versenyeńetés eljaľási szabá|yait, és ęzze| biztosítsa
az ĺjnkoľmányzati vagyon ellenőrizheto és szabályozott keretek kĺjzötti leghatékonyabb elide-
genítését és egyéb hasznosítását, valamint a péiyazők szźtmźlra azonos és egyenlő feltételek
garantźiásávalaversenytisztaságźnakvédelmét.

I. FEJEZET
A versenyeztetési eljáľás általános szabályai

A versenyeztetési eljaĺás során a vagyonügyleti megbizott _ bonyolító - a forgalomké-
pes vagyontźlrgyak elidegenítése, illetve bérbeadása érdekében a tulajdonosi jogokat
gyakorló nevében bonyolítja a veľsenyeztetési eljárást'

A tulaj donosi j ogok gyakorlój a:

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

b) a 100 millió Ft egyedi forgalmi értéket meg nem haladó éľtékiĺ vagyon esetében a
Képviselő-testiilet Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága.

Nem kell a|ka|mazn a versenyeztetés szabályaitha

a) abérbeadás a Budapest Józsefuĺírosi onkormányzat tulajdonában álló lakások béľbe-
adásanak feltételeiľől, valamint a lakbéľ mértékéről szóló önkormźnyzati ľendelet,
vagy az onkoľmányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jara szo|gźiő helyiségek bér-
beadásának feltételeiľől szóló ĺinkoľmanyzati renđe|etben szabáLyozott jogcímeken
tĺjrténik,

b) az elidegenítés az onkormźnyzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló
önkoľmányzati rcnďelet és az onkormányzat tulajdonában álló nem takás céljĺíľa
szo|gáIő helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló ĺinkormanyzati rendelet
alapján ttjľtćnik.
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c) a Budapest Józsefvaľosi onkormźĺnyzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jo-
gok gyakorlásáról sző|ő 6612012. (XIJ'.l3.) önkoľmárryzati rendelet kivételt tesz'

A veľsenyeztetésí eljárás módjai:

a) páIyázati e|játás, amely lehet

- nyilvános' vagy

- zártkoru(meghívásos),

b) árverés, mely lehet

- nyilvanos, vagy

- zártkoru.

A versenyeztetési eljĺárás főszabá|y szerint nyilvános. Nyilvanos versenyeztetés helyett
kiztrőIagakkor írható ki zźrtkoru veľsenyeztetés, ha

a) az eĘfuás tárgyáu| szolgáIő önkormányzaÍi vagyonjellege, jelentősége, valamint an-
nak leghatékonyabb értékesítésével, hasznosításával kapcsolatos feladatok megoldá-
sa előre meghatttrozott ajĺínlatot tevők részvételét teszi szükségessé, vagy

b) a vagyon éľtékesítéséľe, illetve hasznosításźraklírt nyilvános versenyeztetési eljaľás
két alkalommal eredménýelen volt.

A veľsenyeztetési eljárás módjaľól a kiíró d<jnt. A dtjntésben ręndelkezni kell aról,
hogy a pźiyźzatot, vagy az áľverést mege|ózi-e előminősítő eljaľás, a pá|yźnat egy-'
vagy többfoľdulós, valamint arľól, hogy a kiíró versenyeztetési eljĺĺrást elektronikus
úton kívanj a lefolyatni.

E szab á|y zat a\ka|mazásáb an

4.

5.

6.

a) Kĺíró (ajántatkérő)z ajelen rendeletben meghataľozottak
gok gyakorlója.

b) Bonyolító: A versenyeztetési eljarás leÍ.olýatój a, ha a kiitő
kor a Józsefuárosi Gazdálkodásí Kozpoĺt Zrt.

c) Ajántattevő (páiyánő, ticitálĺí): anemzęti vagyonľól szóló ttirvényben meghataľo-
zott természetes személy vagy átláthatő szervezet, aki a versenyeztetési eljárás során
apźiyźnatikiírás alapjánajźn|atotteszvagy azćrverési felhívás alapjźn licitál.

d) Nyilvános páIlyázati etjáľás: hirdetmény, sajtó útjan vagy elektronikusan meghir-
detett pźlyazati eljárás, amelyben az ajźnlattevok kciľe előre meg nem hataľozhatő.

e) Zártkőrti (meghívásos) pályázatĺ eljárás: a kiíró előľe meghatározott számt aján-
lattevőt _ megfelelő hatźridő kitíizésével _ közvetlenül hív fel ajaĺrlattételľe. Pá|yá-
zatotkízźnőIag a kiíró źita| meglllvottak nyújthatnak be.

Đ Egyfoľdulős páůyázati eljárás: olyan nyílt vagy zártkorupá|yázati e|játás, melynek
során a kiíró apźiyázati kiírás feltételeinek megfelelo pá|yźnatok közül választja ki
a nyertes ajáĺ|attevőt vagy azok hianyábarl a páIyazati eljáľást eredménytelennek
nyilvánítja

g) Tiibbfordulós pályázati eljáľás: olyan nyilvános vagy zártkorő pźiyázati eljaľás,
amelyet a kiíró kettő vagy annál több fordulóban hirdet meg. Ebben az esetben a
mĺísodik, VegY azt kövctő foľdulókban - a kiíró írltď előľe meghataľozott és kozzótett
szempontok alapjan - az e|ső forduló eredményeképpen kiválasztott ajánlattevők
vehetnek részt.

szerint a tulajdonosi jo-
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h)

i)

Előminősítő eljáľás: akiíró aze|ső foľduló eredménye alapjtnmeghattnozzaamá-
sodik fordulóľa részvételt nyeft páIyázók körét, akik a részletes páIytnati kiírásban
foglalt feltételek szerint vehetnek tészt a pźiytnat további részébeĺ.

Nyilvános árverés: hirdetmény, sajtó iftjźln vagy elektľonikusan meghiľdetett versę-
nyeztetési eljárás, melynek soľán a résztvevők licitálással tesznek ajźn|atot az ingat-
|anvételźrttra.

Zártkörű á rv erés : az ingat|an v éte|árźtr a a közvetlenül íľásban me ghívott aj ánlatte -
vők licitálással tesznek aj anlatot.

AzonosÍtószám: az elektronikus versenyeztetési eljarás során haszná|t jelölés,
amely a|apjźn a Bonyolítő - az előzetes regisztrációt k<jvetően - azonosítani fidja az
ajánlattevőt. Az azonosító nem utalhat az ajźln|attevőre. Egy azonosító egy veľSe-
nyeztetési eljarásban használható fel.

Jelszó: az elektronikus versenyeztetési eljarás során a Bonyolító á'Ita|binosított, az
azonosítóhoz kapcsolódó, a versenyeztetési feliiletľę történő belépést lehetővé tevő
sziímlbettisor. A jelszó módosításának lehetőségét az azonosítóval rendelkezó ď1áĺ-
lattevő részére biztosítani kell.

II. FEJEZET
Apá|yázati eljáľás

1. A pályázat típusai

A pá|y źnat nyilváno s v agy zźIrtkonĺ lehet.

Apźiyźlzatot kettő vagy allná| több fordulóban is meg lehet hirdetni.

A pá|yazat az e\ómínősítési eljáľást kĺjvetően elektronikus úton is lefolýatható. Ebben
az esetben a Bonyolítő az eLőmínősítési eljaľásban megállapítja, hogy az ajźn|attevők
pá|yazata apáIyazati felhívásban írt feltételeknek megfelelnek-e. Az érvényes pá|yazők
részére kiadja az azonosítószámot és a jelszót, mely alapjźn a páIyázó az elektronikus
felületen apá|yazati kiírásban foglaltak szerint megteheti az ajźln|attú.

2. A' pá,Jy átzat kiírása, meghirdetése

Apá|yázati eljarást a kiíľó döntése a|apjźn lehet megindítani.

A nyilváno s pźúy źaati feIhívást :

a) a Polgármesteri Hivatal hfu detőtáb|źljźn,

b) a Bonyolító ügyfelfogadásľa szolgáló helyiségeiben,

c) a Jőzsefvźros címú lapban,

d) az onkor.r-nźnyzat és a Bonyolító intemetes honlapján,

e) az onkormányzat és a Bonyolító rendelkezéséte álló egyéb intemetes hirdetési por-
táIjain,

i)

k)

7.

8.

9.

10.

11.



Đ az a) - e) pontban foglaltaktól túlmenően a Kiíľó döntése szerint más helyen, illetve
módon keLIkozzéternl.

If. ApáIyázati felhívásról szóló hirdetményeket legalább 15 napra ki kellfüggeszteni.

13. A zźrtkorupáIyazatrőI a Bonyolító az éńntett ajttnlattevoket egyidejűleg és közvetlenül
írásban értesíti.

3. A pályázati felhívás

14. ApáIyźaati felhívásban meg kell hatźlrozni:

a) a Kiíró megnevezését, székhelyét,

b) a Kiírónak az íngat|anvagyon hasznosítására vagy tulajdonjoganak átruházására vo-
ĺatkoző döntését,

c) a Bonyolító nevét, székhelyét,

d) a páIy azati elj ĺíľás fajttĺját, módj át,

e) a versenyeztetési eljaľás célját (pl.: hasznosítás, tulajdonjog átnlhazás) és feltételeit,

Đ az ingatIan ađatait különösen, de nem kízárőIag: címét, heIyrajzi sztlmtú, ingatlan-
nyilvantaľtás szerinti megnevezését, alapteľtiletét, komfortfokozatát' lakás szobáinak
szálnát, az ingatlant terhelő jogokat, igényeket, foľgalmi értéké!

g) azingat|anmegtekintésének időpontját, előzetes egyeztetés esetén annak mőĄá!

h) az ajánlati dokumentáciő beszerzésének módját és feltételeit,

Đ apáIyźzati ajanlatok benyújtásának hatáľidej ét,mődját és helyét,

j) az ajtn|ati biztosíték jellegét, mértékét, befizetésének módját és hataľidejét,

k) az ajźnlatok elbíľálása soriín a rangsoroláskor aIkalmazandó éľtékelési szemponto-
kat, súlyszĺĺmokat,

l) az ajźnIatok elbíľálásr a v oĺatkozó időtaľtamot,

m) u ajźnlati kĺitottség iđotartaĺnát,

n) az aj ánlat tartaLmi és formai követelményeit,

o) az Ąánlat módosításának feltételeit,

p) a hirínypótlás lehetőségét, va|amínt azt, hogy a hiĺánypótlás nęm eredményezheti az
ajánlat módosítását,

q) az aján|at érvénytelenségének eseteit,

Đ a szęrződés megkötésének feltételeit,

s) az ajáĺ|atok bontásának időpontj át,helyét,

Đ az eredményhiľdetés időpontját és módját,

u) tájékoztatást anőI, hogy a Kiíró jogosult a felhívást az eljańs bármely szakaszábarl
inđokolás nélkül visszavonni, ar'ro| az énntettekęt éľtesíteni,



15.

v) tźljékoztatást arról, hogy a Kiíľó a Ptk. 6:74. $ (2) bekezdése alapján a felhívásban
foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a
szerzőđés megkötését megtagadhatj a.

Apá|ytzat részletes dokumentációjának apá|yázati felhívásban foglaltakon tul tartal-
mazniakell:

a) jelentkezési lapot,

b) az aj źn|attev o áIta| c s ato l andó igazoIás okat,

c) a szfüséges nyilatkozatokat,

d) a vételát illetve béľleti díj fizetésének módját, a pénzigyi garanciákra vonatkozó
előírásokat, az ajźnlattevó áIta| nyújtandó szeruődés teljesítését biĺosító más kĺjtele-
zettség megjelölését.

Apá|ytnatifelhívásnaktarta|mazĺĺakell,hogy

a) az aján|atok benýjtásáľa személyesen, kézbesítő/futaĺ ińján vagy postai úton van
lehetőség,

b) a Bonyolító az ajźn|attételi hatĺáridó |ejarta után csak abban az esetben vesz źń ajźn-
latot, ha az ajtn|attevő vagy meghatalmazottja az aján|attételi határidő előtt az aján-
lattételi felhívásban megjelĺilt helyen megjelent, de azt méltányolhatő, a Bonyolító
érdekkĺirében felmertilt okbólnem tudta időben benyújtani (pl.: sorban állás),

c) az ajźnlattevő az ajtnIattéte|i határiđő |ejártáig módosíthad a vagy visszavonhatja
ajźnlatát, az ajánlattételi hataridő lejar:tát követően a benyújtott ajźn|at nem módo-
sítható,

d) a Bonyolító jogosult az ajźn|attevőtől az ajźn|at lényegét nem érintő technikai-
formai kéľdésekben írásban felvilágosít kérni annak előre bocsátásáva|, hogy az
ajźn|attevőírásbelivá|aszanemeredményezhetiaján|atźnakmódosítását,

e) az ajźnlattételi kĺltöttség az ajźnlattételi hatáľidő |ejartanaknapjźĺva| kezdődik,

Đ a Kiíró jogosult a pźiyázatí e|járást, annak báľmely szakaszźbarl indokolás nélkül
visszavonni, és erről nyilvános páIytzat esetben hirdetményt kifüggeszteni, zárt pá-
Iyázat esetében az ajźn|attevőket írásban közvetlenül értesíteni,

g) a páIyazati eljaľás visszavonása ęsetén a Kiíró kĺiteles a páIyazati dokumentáció el-
lenértéket visszaťlzetni amennyiben azt az aján|attevő ellenéľték fejében kapta meg,
és visszaadja,

h) a Kiíró érvényes pźt|yźzatok benýjtása esetében is jogosult az eLjźrást eredménýe-
lenné nyilvánítani,

Đ a Kiíľó abeťlzętett ajźnlrati biztosítékot a kiíľás visszavonása, az eljaľás eredménýe-
lenségének megállapítása esetén a kĺjzléstől számított 15 munkanapon beliil fizeti
vissza az ajtn|attevők részére,

j) Kiíró a páIyazatok eredményének kihirdetését követő 15 napon belül fizeti visszaaz
ajźn|ati biztosítékot azonpźiytzokrészére, akik a pá|yázaton nem nyeľtek,

k) nem jáľ vissza a biaosíték, ha a pá|yázati kiírás szerint az a megkötĺjtt szeľződést
biaosító egyéb kcjtęlezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajźn|attevő az
aján|ati kötöttség időtaľtama a|att ajźn|atát visszavoĺta,vagy a szetződés megkötése
neki felróhatő, vagy az ő érdekkorében felmerült más okból hiúsult meg,

76.
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l) a Kiíľó azajćtnlati biztosíték után kamatot nem fizet.

4. Apáiyátzĺík kiiľe

ApáIyazaton részt vehet bármely, azEutőpai Unió területénbejegyzett székhellyel ren-
de|kezőjogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szetvezet, illetve azEurópai
Unió területén lakóhellyel rendelkező természetes személy, akinek szerzési képessége
nem korlátozott, és aki megvásaľo|ja arészIetes páIyázati kiírást.

A pá|yázatok elbírálása során csak a páIyazati felhívásban meghatfuozott időben és mó-
don benýj tott pźiy ázatok vehetők fi gyelembe.

HaapáIyáző,vagy a vele kapcsolatbahozhatő más szeméIy apźlytnat titkosságát meg-
séľtette, ki kell zétrni az eljarásból.

A páIytzatí kiírásban közĺĺlt feltételek nem teljesítése' vagy nem megfelelő teljesítése,
továbbá az ađatszo|gáItatási, illetve apá|yázőt az e|jtrási rend alapján terhelő egyéb kö-
telezettség súlyos megszegése esetén a Bonyolítő a páIyáző pá|yźzatźú érvénýelenné
nyilvánítja.

24.

5. A pályázati biztosíték

ApáIyázaton vaIó ľészvétel páIyazatí biztosíték (bźnatpénz) adástlhoz köthető, melyet a
kiírő źl|ta| apáIyźnati tájékońatőban meghatátozotĹidőpontig és módon kell a kiíró ren-
delkezésére bocsátani. A befizetés teljesítése a jőváítás napja.

A bizosítékot apáIyázati fellĺvás visszavonása, eredménýelenné nyilvánítása, vagy az
ajanlatok érvénýelenségének megállapítása esetén - ennek közlését követő 15 napon
belül -, illetőleg ha a szęrződéskcjtés a Bonyolító érdekköľében felmeľülő okból hiúsult
meg, a pźiyazatok elbírźiását kĺjvető 15 napon bęlül - az a|tlbbi kivételektől eltekintve -
vissza kell adni.

Nem jaľ vissza a biztosíték,ha az aján7attevo az ajánlati kdtöttség időtartama alatt ajźn-
latát visszavonta, vagy a szerződés megkĺitése neki felróható, vagy az ő érdekkörében
felmeľĹilt más okból hiúsult meg.

A nyertes pá|yaző által befizetett biztosíték elidegenítés ęsetén a foglaló, vagy véte|ár-
előleg összegébe, hasznosítás esetén az ővadék összegébe sztlmitbe.

6. Az aján|at, ajánlati kiitiittség

25. A pá|yaző páIyazattú zźlrt, je|zés nélktili borítékban, 1 példanyban köteles az ajánlatok
benyújtásaľa nyitva á|Iő hatariđőben és helyen, az adott páIytnatra utaló jelzéssel, a pá-
Iyźzatifelhívásbanmeghattrozottmódonbenyújtani.

26. A benyújtott pá|yazatnak tartalmaznia kell a pá|yźĺzatí felhívásban felsorolt adatokat,
nyilatkozatolĺat, igazolásokat.

21.

22.

Ą.LJ.
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f8.

Haapá|yázatbiztositékadási kötelezettséget.ir e|o,azaján|at csak akkor éľvényes, haaz
aján|atüevő igazo|ja, hogy a kiíľásban megjelölt összegű aján|ati biztosítékot az ott meg-
jelölt formában és módon a Bonyolító rendelkezésére bocsátotta.

A palytłző ajánLati kötottsége - ha a pá|yázati kiírás másként nem rendelkezik - akkor
kezdődik. amikor az aján|atok benyujtás álra nyitva źi|ő határiđo |ejárt.

A páLyźző ď1źn|atźthoz a pá|yázati kiírásban meghatźrozott időpontig, de legalább a be-
nyújtási hatátídő lejáÍtatőI számitott 60 napig köwe van kivéve , ha a kiíró ezen időpon-
ton belül a pźiyázatot megnyeľt ajtn|attevőve| szerzőđést k<it, vagy a ptiyáző|<kal írás-
ban közli' hogy a pźńyázatot eredménýelerrnek minősíti.

7. Titkosság

A páIyaző az értékesítésre vonatkoző szerződéskötésig kĺjteles titokban 1artaní ajźn|ata
tartalmát.

Ha az ajźln|attevó vagy a vele kapcsolatba hozhatő más szeméIy a pá|yźnat titkosságát
megséľtette, a pźiyáző aján|atéń a kiíró érvénýelennek nyilvrínítja.

A Bonyolítő az ajźn|atok tartalmát a páIytnat Lezáĺásáíg titkosan kezeLí, tartalmukľól
felvilágosítást sem kívtilállóknak, sem apá|yázaton résztvevőnek nem ad.

A Bonyolítő az aján|atokatkizźltő|ag apá|yazat e|birá|ásźrahaszná|hatja fel.

8. A pályázatokátvéte|e, bontása

A pá|yazat a páIyázati kiírásban megjelĺilt helyen és időben, legkésőbb a pá|yźzat be-
adásranyitva álló hataľidő elteltéig adhatő be. A pźiyźzat átvétele sorĺín azátvéte|idő-
pontját rá kell vezetni apźlyź.r;atottarta|mazó borítékľa, egyúttal átvételi elismervénnyel
kell igazolní az źltvételtéĺyét.

A határidőben beérkezettpźiyázatok felbontása a benyújtási határidőt követő 15 napon
belül nyilvánosan töľténik. Nyilvános bontáson a kiíró képviselője, a kiíró által meghĹ
vott személyek, valamint apáIyźzók, illętve meghatalmazottjaik is jelen lęhetnek.

Apá|yázatok nyilvános bontásakor a jelenlevőkkel ismertetni kell a pá|yázatot benyúj-
tók nevét, székhelyét Qakóhelyét), azonban az ajőn7atokkal kapcsolatos további rész|e-
tek nem hozhatók nyilvánosságra.

37. A péůyazatok felbontásáról a Bonyolító jegyzőkĺinyvet vesz fel. A jegyzokönyvet -
amennyiben a bontáson az ajanlattevők jelen vannak - az ajánlattevők köztil felkért
személyek hitelesítik.

38. A bontási jegyzőkĺinyvnektartalmaznia kell

a) a pá|yazők nevét, |akcímét/ székhelyét,

b) a bontás helyét és időpontját,

o) ą pő|yćuat targyćlt, ąbeérkezętt ajanlatok szćłmát, ahataľidobęn és azoÍL túl beérke-
zett aj án7atok m e gnev ezé sét,

f9.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.



d)

e)

apáIyázatok ismertetése során elhangzott észrevételeket, javaslatokat, kéľdéseket és

az aÍra ađott v źiaszokat,

egyéb az eIjárás szempontjából lényeges tényeket és koľiilményeket.

9. A pátyá zatok értékelése

Apá|yźzatokat a legalább 3 tagt Bontó Bizottság a bontást kĺjvető 15 napon belül for-
mai és taľtalmi szempontból értékeli.

Apá|yázat elbírálásában és a Bontó Bizottságban nem vehet részt az a szeméIy, ak'l pá-
Iyźző, vagy annak

a) kĺjzeli hozzá,tntozója [Ptk.8:1' $ (1) bekezdés 1. pont],

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

c) más szerződéses jogviszony keretében fog|a|końatőjavagy foglalkoztatottja,

d) tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy taga. amermyiben a pá'|yázó jogi szeméIy vagy
j ogi személyiséggel nem rendelkező szerv ezet.

A pá|yźzat éľtékelésében részt vevő köteles haladéktalanul a kiírónak bejelenteni, ha
vele szemben <jsszeferhetetlenségi ok áll fenn. osszeférhetetlenségi vita esetén a kiíľó
dönt.

A Bonyolítő a palyazati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is
jogosult megvizsgálĺi az ajtn|attęvők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek
során a csatolt đokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.

A Bonyolítő az ajtnlatok elbírálása során írásban felvilágosítást kérhet az ajánlattevőto|
az ajáł,latban foglaltak pontosítása érdekében. A Bonyolító a felmeľĹilt kérdésről hala-
déktalanul írásban tájékoztat1a az érvényes pá|yźzatot benffitó pźiyźzőkat.

A Bonyolítő apźůytĺzati dokumentáciőbanmeghatátozott értékelési szempontok alapján
źiLapítja meg a pá|yazat eredményét és rangsorolja a páIyázati ajźn|atokat. A pá|yźzat
nyeľtese az, aki a pá|yázatí dokumentációban rogzített feltételek teljesítése mellett a
meghatźtrozott értékelési szempontok alapjan az összességében legjobb ajánlatott tette.

A Bontó Bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tntalmaznia kell
különosen

a) apźiyázatttngyélt'

b) a lebonyolítás rövid ismeľtetését' a b ęérkezett pá|y ázatok szánát,

c) a beérkezett pźiy ázatok összefoglalását,

d) a pá|yźuatok éľtékelésének főbb szempontjait,

e) a páIyázati kiírásban szereplő bírźiati szempontok szerinti legkedvezőbb páIyazat
j avaslatának indokait,

Đ a pá|yázati eljárás eľedményének cjsszefoglaló értékelését, az e|só és a második
helyľe javasolt pályázó megjelölését.

39.
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45.



46.

1 0. A pá|y ánat érvényessége, eľedménytelenség

Érvényele n a p á|y ázat' ha

a) apályźzatot a kiírásban meghatározoÍthatáridő után nyújtották be,

b) biĺosítékadási kötelezettség esetén a biztosítékot a páIyáző nem bocsátotta, vagy
nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére,

c) a pźiytző az ajźnlatźú nem egyértelműen hatźtrozta meg' vagy más aján|atźlhoz vagy
feltételhez kötötte, továbbá ha a megajánlott vételáľ, bérleti díj mértéke a minimum
áĺat nem éri el'

d) apáIyazó nem tett részletes és k<jtelező erejrĺ jognyĺ|atkozatot az ajánlatával kapcso-
latban, és nem vállalt ajźnlati kötöttséget,

e) apáIyázat az eIozo esetekben felsoľoltakon túlmenően nem felel meg apáIyázatikĺ-
írásban, a jogszabéiyokban, valamint a jelen eljáľási rendben foglaltaknak,

Đ olyan pá|yáző nýjtotta be, aki nem jogosuItrésn. venni apáIyźzati eljaráson.

Eredményt e|en az elj árás, ha

a) apźiyźzati eljárás sorĺín nem nffitottak be érvényes pźiyázatot,

b) a benyújtott pá|yźaatok egyike sem felelt meg a páIyázati kiírásban foglalt feltéte-
leknek,

c) a kiíľó eredménýelennek nyilvánítja.

Eredményes az eljárás,ha apźiyázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő legalább
egy érvényes pá|yźzat étkezeÍl, kivéve a 47 . c) pontban foglalt esetet.

11. Diĺntés az aján|atokrĺól és a pá|yázatrő|

A pá|yázat eredményérő|, a nyeľtes ajád'attevo szemé|yéről, és ennek a|apján a szerzó-
dés megkotéséről aKiirő a bontástól számított 60 napon beltiljogosult és koteles dĺjnte-
ní.

A hatĺíridőt a Bonyolító egyoldalú nyilatkozatta|, egy alkalommal legfeljebb 30 nappal
meghosszabbíthatja, amelyről az érintętteket hirdetményi úton tźĄékoztatnikötęles.

Az ajźlnlatok k<izül az összességében legjobb feltételeket kínáló, mega|apozott ajanlat
mellett kell dĺjnteni. A d<jntésben meg kell jelöIni a nyeľtes ajźn|attevőn kívĹil azokat az
aján7attevóket is, akikkel a Bonyolító szerzőđést kcithet akkor, ha apźlLyźzat nyeľtesével
a szerzőđésktjtés meghiúsulną vagy a szeruőđés aláírása után a nyeľtes a szerzodést
nem teljesítí és ezért a Bonyolító a szerzoďéstől eláll.

Í2. A pá|y ázat eľedményének ktizlése

51' A Borryolítő a páĺlyéuat ęľcdnrónyót a dörrtést követő 5 nrulrlĺatraporr beltil lriľdetnrśnyi
úton közli apá|yźzőVka|. Apá|ytzók _ kivéve a nyeľtes pá|yázőt _ ajarĺati kĺitĺittsége a
döntés kifiiggesztésének napján megszúnik.

47.

48.

49.

50.



52.

53.

III. FEJEZET
A pá./ly ázztok kü löniis szabályai

1. A nem lakás céljára szóló ingatlanok bérbeadása

A nem lakás céljaľa szolgttlő ingatlanok bérbeadásara kiírt pźllytzatbaĺ a minimális bér-
leti díjat a Képviselő-testiilet nem lakás cé|jara szo|gá|ő ingatlanok béľleti díjáról szóló
hatźnozata a|apjźn, az adott ingatlanľa vonatkozó bérleti díj 100 Yo-ában kell meghatá-
rozni.

Ha a páIytzati eljarás eľedménýelenül zarul, ugyanaffa az ingatlanra egy éven belül
ismételtenkiírtpá|yazatbanaz52. pontban meghatźtrozottbérleti díj 80 Yo-éú,azeztko-
vetően ismételten - haľmadik alkalommal _ kiíľt pá|ytnatban a béľleti đij 65 Yo-át, az
ezt következo pćllryázatokban pedig a bérleti díj 50 oÁ-átlehet minimális bérleti díjként
meghatiírozni.

Amennyiben egy év a|att az 53. pontban meghatározott pá|yázati eljáľások mind eľed-
ménýeleniil fejeződtek be, az egy év eltęltét követően kiírtpá|yazati eljĺáľásban a mini-
mális bérleti díjat isméte|ten az 52. poĺtbarl íľtak alapjan kell meghatározni.

2. Lakásokbéľbeadása

A lakásbérleti jogviszony létesítésére vonatkoző pá|yazat kizźró|ag nyilvanos eljaľás
keretében irhatők,l. Apét|yźzati felhívást legalább 30 napľa kell kifiiggeszteni.

Pźiyźző az amagźnszemély lehet, aki apá|yazatbanmeghattrozott feltételeknek megfe-
1el.

Egy pá|yazó legfeljebb 3 lakás bérbevételére a soÍTend megjelölésével nyújthat be pá-
|yázatot.

ApáIyazati dokumentációnak a|I. fejezet 3. ľészében előírtakon ttútałtalmaznia kell

a.) a lakás mriszaki á|Iapotźravonatkozó tájékoztatást,

b.) ha apźtlyźľ;ati kiírás alapján a lakás ľendeltetésszerllhasznźiatra alkalmas á'||apotźr

nak helyľeállítása a nyertes páIyaző kĺitelezettsége, akkor a miĺszaki munkĺík becsült
kciltségét,

c.) a lakásra megźĺIlapított bérIeti díjat, valamint az évenkénti emelkedés méľtékét, ha
az emelés mértékét önkormány zati reĺđeIęt előírj a,

d.) a bérbeadás feltételeit'

e.) figyelmęztetést arľa vonatkozőan, hogy ha a pá|yáző valótlan adatot kĺizöl, a pá|yá-

zata éwénýelen, illetve ha a valótlan adat ktjzléséró| a Bonyolító a páIyázat ered-
ményének megélllapítását követőerl szeÍez tudomást, vagy a nyeľtes pálryáaő az
eredmény megállapítását követően közöl valótlan adatot, elveszti a bérleti szerződés
megkiitésére vonaĹkozó j ogosultságát.
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6r.

62.

63.

59.

60.

64.

65.

A páIytnatot a Kiíró áIta| jővźthagyott nyomtatványon kell benyťrjtani, az ettol eltérő
formátumban benyúj to tt pá|y ázat érvénýel en.

A Bonyolítő az azonos pontszámmal ľendelkezo pźiyázők koztil a nyeľtest és a második
helyre sorolt pá|yázőt soľsolás útján választjaki. A sorsolás nyilvános, ań.kozjegyzo je-
lenlétében, aptůyazati e|járás Bonyolítója által cjsszehívott, legalább haľomtagú sorsolá-
si bizottság folýatja le. A sorsolásról akozjegyző kozjegyzői okiratba foglalt jegyzó-
könyvet készit, amelyet apá|ytzatok bontásáról és értékeléséről készíteltjegyzőkdnyv-
vel egyiitt kell megőrizni.

A pá|yázat eredményét legalább l0 munkanapÍa a Bonyolító és a Polgáľmesteri Hivatal
hirdetőtáblájánki kell fi.iggesńerj, és a Bonyolító valamint az onkorĺntnyzat intemetes
p ortáIj an ko zzé kel l tenni.

Apá|yázat eredményéről a nyertespá|yźuőt ajánlott levélben éľtesíteni kell.

3. Lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

A minimális vételĺír

a) azingatlan értékbecslésében megá||apitott foľgalmi érték |00 oÁ-a,

b) második alkalommal kiíľt pźiyázat esetében az ingatlan értékbecslésében megállapí-
tott forgalmi érték 75 %o-a,ha az elso pá|ytnat azért volt eľedménytelen, meĺt apá-
Iyazatí felhívásban meghatérozott hatĺáľiđőben senki nem adott Ie pá|yázatot, vagy a
benýjtott pźiyázat érvénýelen volt,

c) harmadik alkalommal és ezt kĺjvetően kiírt páIyázatok esetében az íngatlan éľték-
becslésében megállapított forgalmi érték 50 Yo-a, ha a második vagy eń.kovetó pá-
Iyźnat azért vo|t eľedménytelen, mert a pźllytzati felhívásban meghatźlrozott hatar-
időben senki nem adott le pźiyázatot,vagy abenyújtott pá|ytnatérvénytelen volt,

đ) amennyibeĺ az tĄ páIyázati eljĺáĺás kiírásara azért keru| sor, mert az e|járás ered-
ménýelen volt, vagy sem az első, sem a második helyľe sorolt ajtn|attevő nem kĺi-
tötte meg az adásvéte|í szetzodést, a minimális vételrír az eredménýe|en pá|yázati
felhívásában me gj el<ilt ĺĺr.

A Bonyolítő a páIyazat eredményéróI a dĺintést ktjvető 15 napon belül valameĺmyi pá-
|vźzót értesít.

4. A vételáľ megfizetése, az adásvéte|i szerződés feltételeÍ

A Kiíró döntése szerint, avéte|tlt megfizetése történhet

a) egyösszegben,

b) banki hitel felhasznáIásával,

c) rész|etflzetéssel.

A nyeľtes ajánlattevó kötęles a palyénat eredményéről szóló éľtęsítés kézh:eaĺétęlét kĺĺ:
vető 15 munkanapon belül adásvételi szerződéstkĺitni és

_, ,6,6,



avéte|źlr egyösszegben tĺjľténő megf,rzetése esetén _ az aján|ati biztosíték összegével
csĺjkkentett _ vételáľat az adásvéte|i szerződés megkötéséig eladónak megfizetni,

avételfu banki hitelből t<jrténő kiegyenlítése esetén, azźůÍaIa megajánlott vétę|ár _
ajźn|ati biĺosíték cisszegével csĺjkkentett - 50%o-át megťlzetni. A fennmaraďő 50Yo
kiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére _ a Budapest Főváro-
si onkormźnyzat, valamint aMagyar,ą.llam elővásarlási joganak gyakorlásaľa ren-
delkezésre áIIő határidő leteltéről szóló értesités kézhezvételétől szźtmitott 45 mun-
kanap á|| a nyertes ajánlattevő rendelkezésére. A vételar megfizetésére vonatkozó
határiďo nem hosszabbítható meg. Azaján|ati biĺosíték foglalónak minőstil.

rész|etťlzetés esetén - az ajźnIati biztosíték összegével csĺjkkentett - véte|ár 50 %-źLt

a szerzóđés megkötéséíg megťlzetni. A fennmaradő vételźrhtúralékot vevő legfel-
jebb 10 év a|att, a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékú kamatÍal növelten,
havonta egyenlő részletekben, minden hónap 15. napjáig kĺjteles megfizetni. Rész-
letťrzetés esetén az onkormányzat a fennĺilló vételárhátralék és jaľulékai erejéig jel-
zá|ogtrogot, ennek bińosítźlstlra elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeńet be első
helyen az ingat|an tulajdoni |apjáĺa. Eladó az esedékes részletekĺo| a számlćú, a telje-
sítést követőená|Iítjaki és küldi meg vevő részére.

5. Az ingat|an birtokátruházása

67 . Eladó az ingat|arfi a véteIáľ egyösszegű megfizetése esetén a véte|ár teljesítését követő,
vagy a véteIźlr részletekben történő megfizetése esetén a vételárelőleg megéľkezését kö-
vető 15 munkanapon belül adja birtokba. Amennyiben a Budapest Fővárosi onkoľ-
mźnyzatnakvagy a Magyar Allamnak elővásárlási joga vaÍI, az elővásaľlási jog gyakor-
|ásáĺa vonatkozó nyilatkozatkézhezvételét, illetve az e|ővásźlrlási jog gyakoľlásáľa ľen-
delkezésre álló hataľidő eredménytelen elteltét kĺjvető 15 munkanapon belül - előre
egyeztetett időpontban - ađja bitokba.

A vételár banki hitelből tĺjľténő megťrzetése ęsetén a birtokátruházás a véte|ár eladóhoz
tcjrténő megérkezését követő 15 munkanapon belül - előre egyeztetetíidőpontban - tör-
ténik.

IV. FEJEZET

1. Az árveľés

a)

b)

c)

68. A kiíró döntése alapjźn az ĺjnkoľmźnyzat tulajdonában lévő ingatlanok aľverés útján is
értékesíthetők.

Az árverést az árverés napja előtt legalább 30 nappal hirdetmény kozzétételével kęll
kittĺzni.

A hirdetméný apá|yźnati eljarásnál meghatríľozottak szeľint kell közzétenni.

Az árverési felhívásban fel kell tüntetni

a) a kiíró megnevezését,

69.

70.

71.



b) azárvetés helyét és idejét,

c) az tlwerésre kerülő vagyontárgyak megnevezését és kikiáltási árát, valamint a va-
gyontaľgyakľa vonatkozó j ogokat' terheket,

d) avéte|źr megfizetésének határidejét és módját,

e) az ajánIati biztosíték összegét, befizetésének módját, hataľidejét,

Đ azárverésen történő licitálás feltételeit,

g) aľverésre jelentkezés helyét, módját és idejét,

h) a vagyontargy megtekintésének idejét.

72. A kikiáltási áľ

a.) lakás esetében

a.a.) első ízben az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid forgalmi
ték 1'00 %o-a,

a.b.) második aľverés esetében az íngat|arl értékbecslésében megállapított likvid for-
galmi érték 75 oÁ-a, ha az eIsłS árverés azért vo|t sikeľtelen, mert az árverés
me gkezdés ét mege|ozően senki nem re gi sztrált,

a.c.) harmadik áľveréstol az ingatlan éľtékbecslésében megállapított likvid forgalmi
érték 50 Yo-a,ha a második, vagy eú. követő aľverés azértvo|t sikertelen, mert
az źtrverés megkezdés ét mege|ozően senki nem regisztľált,

b.) helyiség esetében

b.a.) első izben az ingat|an éľtékbecslésében megá||apított likvid forgalmi érték
80 %o-a,

b.b.) második arverés esetében az ingat|an értékbecslésébęn megállapított likvid for-
galmi érték 65 Yo-a, ha az ę|ső áľverés azért vo|t sikeľtelen, mert az árverés
megkezdés ét megelőzően senki nem ľegisztrált,

b.c.) haľmadik árvęréstőI az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid foľgalmi
érték 50 Yo-a,ha a második, vagy azt követő árverés azértvo|t sikertelen, mert
az źrvqés megkezdésétmege|ĺ|zően senki nem regisztrált.

c.) amennyiben az iý tlwerés kiírásaľa azértkeral sor, mert az e|jańs eredménytelen volt,
vagy Sem az e|só, sem a második helyre soľolt ajánlattevő nem kĺitötte meg az adásvé-
teli szeruőďést, a kikiáltási áľ az eredménytelen aĺverés felhívásában megielölt ĺáľ.

73. Az źrverésen való részvétel ajánlati biztosíték megfizetéséhez kötĺitt, amelynek összege
a Kiíró źital rogziteť. érték, de nem lehet kevesebb az ingatlan kikiáltási aÍaÍIak |0 %-
áná|.

74. Az źrverésen töľténő regisztráciő (elentkezési lap leadása, ajánlati biaosíték befizetése,
és a kcizjegyzői ađatfelvételt k<ĺvetően) a kikiáltási tlĺratett ajánlatnak minősül.

75. Amennyiben az első arverés azértnemvezetett eredményre, meľt a 25 millió forint foľ-
galmi érték a|atti ingatlan esetében nem volt licitáló, Ílgy u ingatlan vételi kérelemľe,
az ingatlarl elidegenítéséľől szóló ĺĺnkoľmányzati reĺđe|etben foglalt feltételekkel' a tu-
laj donosi j oggyakorló dĺjntése a|apján elidegeníthető.

76. Az aľverést - ha a Kiiľó másként nem dönt _ a Bonyolító vezeti. Az ttrverési jegyzo-
könyv vezetésére lakás és nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiség áľveľése esetén kĺizjegy-
zotke|| felkéľni, más esetben jogi képviselő jelenléte kötelező.
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78.

Az átvetés eľedményét az árverés levezetóje á||apitja meg.

Az arverés levezetőjének ismertetnie kell

a') az árverés tárgyának ađatait (cím, helyrajzi szám, tulajdoni háĺyad' alapterület'
funkció, komfortfokozat, egyéb, az e|iďegenítést nem akadáIyoző teľhek, kötelezett-
ségek, az źúIagostől eltérő, az ingat|an á||agźna vonatkozó információk),

b.) a hiľdetés hitelességének körülményeit,

c.) a kikiáltási árat,

d.) a lebonyolítás szabáIyait,

e.) az aľverés eredményének megállapítására vonatkozó szabá|yokat.

A licitlépcső minimum mértéke a kikiáltási át 2 oÁ-a l0.000,. Ft-ra felfelé kerekített összege
Az źrverés levezetője a licitlépcső mértékét a je|entkezők egybehangző megáI|apodása
a|apj tlĺ ettő l magasabb mértékb en i s me gh atár o zhatj a.

Az tlwerés nyertese az, akí a többi érvényes ajźln|athoz képest a legmagasabb összegű -
az a|<tuáIís kikiáltási trat e|éró vagy meghaladő _ érvényes ajánIatot teszi.

A nyertes ajáĺ|attevó esetében abeťlzetettbtnatpénz avéte|áĺbabeszémíttlsra kerül.

Aján|atazonos lícitárua (licitlépcsőre) nem tehető. Az azonos |icitźlrĺa tett második aján-
latot a következő licitlépcsőre tetĹajén|atnak kell minősíteni.

Amennyiben az áľverésen tĺjbben is ľegisztráltak, de a kikiáltási árat meghaladő ajtn|a-
tot senki nem tesz, és így a kikiáltási aľat többen is taľtják, az azonos ajanlatot tevők a
vagyontárgyat közĺisen, az á|tahlkmeghattlrozott tulajdoni hanyad arányában jogosultak
megvásaľolni.

A nyeľtes ajáĺ|attevó az ár:łetést kĺjvető

a.) 15 munkanapon belül köteles az źitala megajánlott vételaľ és a letétbe he|yezettbá-
natpénz közötti összeg ktilönbözętét a Kiíró által megjelolt bankszźmláĺabeťĺzetni,
valamint a szeruődés megkötéséhez szfüséges ađatait az trveńs Bonyolítójának
megadni, és az árverésen vállalt fęltétęlekkel adásvéte|i szerződést kötni,

b.) 30 munkanapon belĹil köteles az áLtala megajĺánlott vételaľ és a letétbe he|yezettbá-
natpénz k<lzĺĺtti összeg ktil<ĺnbözetét a Kiíró által megjelcilt bankszźtmlarabeťĺzetni,
valamint a szeruődés megkötéséhez sziikséges ađatait az áwerés Bonyolítójĺának
megadni, és az árverésen vállalt feltételekkel adásvéte|i szeruőđést kĺitni, amennyĹ
ben a vételźrat munkáltatóí tźnnogatásból, vagy lakás-takaľékpénztźn kiÍizetésből,
vagy á||aĺrli gondozásból kikerült személy részére nýjtott támogatásból kívanja
megfizetni, és az enőI szóló hiteles igazolást az áľverés megkezdése előtt a Bonyolí-
tónak átadja,

c.) 15 naptźri napon belĺil kĺjteles az źitala megajĺánlott véte|áĺat, a megajtnIott vételaĺ
S}%o-ának megfelelő összegig a Kiíró által megjelölt bankszám|árabeťlzetĺĺ, va|a-
mint a szerzódés megkötéséhez szifüséges adatait az árverés Kiírójának megadni, és
az áĺverésen vállalt feltételekkel tulajdonjog fenntartással vagy fiiggőben taľtással
adásvételi szeruődést kötni, amennyiben a véte|źrat baĺki hitel felhasznźůásáva| |<l-

vźnja kiegyenlíteni. A vevő által megajanlott teljes véte|árat az ĺĺrverés napjtńől
szźtmított 45 munkanapon belül kell kiegyenlíteni.

d.) a vételár megťtzetésére nyitva álló hatĺĺrido, anemzeti vagyonľól szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdéséven szabáIyozott e|óvźlsaĺlási jog fennállása
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esetén, az eIővćsárlási jog gyakorlására fennálló ido lejárttlnak a nyertes pá|ytzőva|
történő közlésének ĺapjáv aI kezdődik.

Vevő az á|tala megajánlott vételar 20%o-át foglaló címén ťlzeti meg az e|adő részére.
Bonyolító a tulajdonj og bejegyzéséhez sztikséges nyíIatkozatot a teljes vételźtr beérke-
zését k<jvető 5 napon belül köteles kiadni. Tulajdonjog fenntaľtással vagy fiiggőben tar-
tással kotött adásvételi szerzodés esetén a vevőnek felróható körülmény azis,ha a banki
hitelt a szerzódésben meghatározott hataridőben nem kapja meg.

A nyertes ajánlattevo elveszti szerződéskötési jogosultságát és az á|ta|amegťĺzetettbźr
natpénzt,ha a 84.) pontban meghatźlrozott kotelezettségeinek nem tesz eleget.

Nem jĺáľ vissza a nyertes ajánlattevőnek a bźnatpénz,ha

a) a lakástakarékpénzttlri kifizetés nem tcjrténik meg,

b) akérttámogatást elutasították,

c) a vevő a banki hitelt nem kapja meg,

és a teljes véteLfuat határidőben nem fizeti meg.

Bonyolító abeťlzetęÍt. összegbol abźnatpénz _ foglaló _ és felmeľült kĺiltségei levonását
kĺjvetően fennmaradó összeget aszerződésktĺtési hatánđó utolsó napjátőI számított 15
napon belül kamatmentesen fizeti vissza vevő részére.

Amerľlyiben a nyertes ajánlattevő szerzőđéskötéSi jogosultságtú. eIvesztette, Bonyolító a
második legjobb ajźn|attevőt - 15 munkanapos jogvesztő hatĺáridővel - íľásban, az árve-
résen á|tala megajánlott vételiáľon szerződéskötésre hívja fel. Amennyiben a második
ajtnIattevó a felhívásban foglaltak alapjźn élni kíván az adásvéte|i szerzođéskötés lehe-
tőségével, a Kiíró az e|őzo pontokban foglaltak értelemszeru alka|mazásćwa| az adásvé-
telí szerző dést me gköti.

Új aľverést kell kiírni abban az esetben, ha

a) a második legkedvezőbb ajanlatot tevő nem köti megaz adásvétęli szerződést,vagy

b) az áĺverésen tĺjbben is regisztráltak, de a kikiáltási árat meghaladó ajanlatot senki
nem tett, így a kikiáltási aľat többen is taľtják, és az azonos ajánlatot tevők a va-
gyontźr gyat nem kívárják kĺjzösen megvásaľolni.

2, Az ingatlan biľtoká traházása

9l. Eladó az ingat|arlt a véte|ár egytisszegű megf,ĺzetése esetén a véte|áĺ teljesítését követő,
vagy avéte|źn részletekben történő megfizetése esetén a vételaľelőleg megérkezését kĺj-
vető 15 munkanapon belül adja birtokba. Amennyiben a Budapest Főviíľosi onkor-
mányzatnakvagy a Magyar Allamnak elővásárlási joga vaÍl' az elővásaľlási jog gyakor-
|źsára vonatkozó nyíIatkozatkézhezvételét, illetve az e|ővásárlási jog gyakorlásaľa ren-
delkezésre á|Lő hataridő eredménýelen elteltét kĺivető 15 munkanapon belül - előre
egyeztetett időpontban - adja birtokba.

A vételár banki hitelből.töľténő megťlzetése esetén a bitokátnlhazás a véte|ár e|ađőhoz
t<jľténő megérkezését követő 15 munkanapon belül - előre egyeztetett időpontban - tör-
ténik..

90.
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V. FEJEZET
Bontási és újjáépítési vagy átalakítási ktitelezettséggel eladandó épületekre vonatkozó

versenyeztetés sajátos szabályai

onkormányzati iĺgatlan (ingatlawész) elidegenítéSe vagy onkormányzati ingat|annal
kapcsolatos vagyoni értékú jog hasznosítása úgy is lehetséges, hogy a jogszabtiyi felté-
telek fennállása esetén az onkormźnyzat vá||a|ja, hogy az ingatlanĺa önállóan vagy a
felhívásnak megfelelő ajźnlatot benyujtók közül tátgya|ás a|apján akivźiasztott ď1ánlat-

tevővel e gyiitt tźx sashźzat a|apít.

A 92. pontban foglaltakat kiilĺinĺisen akkoľ indokolt alka|mazní, ha az Oĺtkormźnyzat
bontási és újjáépítési vagy źLta|akítási kcitelezettséggel ad el épületľészeket, vagy tetőtér
beépítésre vagy emeletráépítésre, illetve közös haszná|atu épületrész ttrsasházi külön
tulajdonná va\ő źúalakitásfua (a továbbiakban együtt: építési munka) biztosít jogi lehető-
séget.

Az onkormtnyzat vá||a|hatja, hogy hozzajáru| a táĺsasházi alapitő okiľat módosításá-
hoz,ha a nyertes ajźnlattevo az építési szabályok betaľtásával saját költségére új tarsas-
házi külön tulajdont hoz létte, va1y a meglévő külcjn tulajdont bovíti, ideértve azt az
esetet is, ha a meglévő kĹilon tulajdon elbontásával (átalakításával) annak helyébe új kti-
lön tulajdont hoz létre'

Előzetesen meg kell áIlapítari,hogy mely kiilcjn tulajdonĺészek lesznek az onkoľmany-
zatkizttrőIagos tulajdonában és azt, hogy a tćtrsashází közös tulajdonú épületľészekből
az onkormányzatmelyekľe igényel kizarólagos haszná|atot és hasznosítási jogot.

Az épitési munka elvégzésének céljával vagy feltételével hasznosított épĹiletek esetén az
onkoľmanyzat e|őírhatja, hogy a nyertes ajźn|attevő a tźrsasházi közös tulajdonú épü-
letrészek felújítását is végezze el, ideéľťve indokolt esetben az egyes társashźni közös
tulaj donú kozmuv ezetékek c seréj ét is.

Ha az onkoľmányzat építési munkaľa kívan jogi lehetőséget biztosítaru az onkormány-
zattulajdonában is álló épületen' a veľsenyeztetésľől való dĺintés előtt meg kell állapíta-
ni, hogy

a) az onkormźnyzat á|ta| értékesítendő ingatlan(rész) vagy beépítési lehetőség igé-
nyelhető ellenértékének legkisebb összegét,

b) az érintett épiilet(rész) állapota miatt sziikség van-e aľľa, hogy az onkoľmáĺyzatko-
teLezze a nyeľtest az épi|et közös haszná|atű épületrészeinek és/vagy egyes k<jzös

hasznáIatűkozmuvezetékekcseréjénekaze|végzéséte,

c) meghatźnozhatő-e az onkormányzat rende|kezéséte ál1ó adatok a|apjźn a munkála-
tok pontos műszaki tarta|ma és az ĺinkoľmáĺyzatitźtrsashźni közös tulajdoni hźnyada
a|apjan szárritottvtrhatő költsége, ha a b) pontban foglalt kötelezettség előíľásra ke-
ľül.

Az ajánlattevőtől igényelni kell

a) az e|őitésok figyelembe vételével készített részletes progľamot (leírást) a tekintet-
ben, hogy a projektépület bontása és újjáépítése, átalakitása, a tetőtér beépítése,
emeletráépítés, illetve kĺizcjs haszná|atu épületrész táĺsasházi ktilön tulajdonná való
átalakítás során milyen munkát kívan végezni (a megvalósítandó éptilet t-unkciója,
az uj épnletrészek alapterülete, elhelyezkedése, kapcsolódása a megmarađő épüle-
tekhez),
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b) a pľojekt épületen az aján|attevő által szükségesnek tartott azon felújítási, átalakítási
munkálatok ľészletes műszaki brta|mtlnak bemutatását és költségvetését, amelyek a
közös haszná|atu éptiletľészeket és közös kozmuvezetékeket, berendezéseket érintik,
anĺlak a megválaszolásáva|, hogy ezen munkálatok mennyiben sztĺkségesek az ajáĺ-
lattevőtĺItalelvégeznikivántépítésimunkálatokhoz,

c) a b.) pont szeľinti - azaján|aÍtevó áItaI elvégezni kívánt, azt$jáépítési, átalakítási, a
tetótér beépítési' emeletráépítési stb. építési munkálatokkal össze nem függő - felújí-
tás (átaLakítás) költségeihez az ajánIaÍtevó tita| az onkormanyzattől igényelt hozzá-
járulás mértékét és a forľások átadásanak igényelt ütemét,

d) az aján|attevő kivitelezési organizźrciőta vonatkozó elgondolásait és részletes ütem-
tervét a kivitelezésľe' a kĺizös épületrészeket érintő munkálatok műszaki és pénzĹigyi
iitemtervére kiterj edően,

e) az onkormányzat számára felajanlott pénzbe|i ellenérték mértékére vonatkozó nyi-
latkozatot,

Đ az ajźnlattevó źlta| vállalt garanciák megjelölését a fe|ajtnlott pénzbeli ellenérték
megfizetésére és az elvégezni kívánt munkálatokľa,

g) a tźrsashźn a|apítő okiratának valamint a szeÍvezeti és mfütjdési szabá|yzatźnak
ajźlnlatíevó által javasolt szovegét az építési munkĺík elvégzése utáni időszakĺa, ide-
értve a társasházműkodési koltségei meghatźrozásanak az elveit is.

99. Az ingatlan tulajdonjogának ę|ađásaĺa meghirdetett pá|ytzat esetében a minimális vé-
telaľ első esetben az értékbecslésben meghatározott likvid forgalmi éľték 100 %o-a.Ha a
versenyeztetési eljáľás eredménýelen, a következő pá|yźzati kiíľásban, az e|í5zőek sze-
rinti forgalmi érték 75 yo-át, a következő péůyázatok soľán pedig a forgalmi érték 50 %-
át kell minimális vételárként szeľepeltetni. Ha a versenyeztetési eljárás eredménýelen
volt, akkor a fentiektől eltérően a Kiíró másként dönthet.

Aveľsenyeztetésĺ"ljĺ.ĺ.ol.v"Il.ľ.ľffi lebonyolításánakszabáltyai

100. Az elektronikus versenyęztętési eljtrás lebonyolításáĺa az előzőękben leírtakat kęll
a|kaImazĺĺ az e fejezetben foglalt eltérésekkel.

101. A lakásbérbeađásra irányuló versenyeztetési eljĺárás kivételével mindęn ęsętben
lebonyolítható a veľsenyeztetési elj áľás elektronikus úton.

I02. A Kiíró dönt arról, hogy a versenyeztetési eljrírást hagyományos' vagy elektronikus úton
kívĺánj a lebonyolítani.

103. A versenyeztetési eljarás lebonyolításźlra olyan elektronikus felület haszná|ható, amely

a) rendelkezik a rendszeľbe tĺiľténő ktilső behatolás elleni védelemmel,

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

c) a tenđszer alka|mazása mellett biztosítható, hogy a veľsenyeztetési eljrĺľásban csak
olyan szeméIy, szeruezet vegyen tészt, amelyik a részvételre vonatkozóan
ľendelkezik a Bonyolító által megtett rcgisztrácíőva|,



d) a rendszeľ a|kalmazása mellett a versenyeztetési eljárás az e|ozoekben feltüntett
veľsenyezteté si szabályo k betart ásáv a| lebonyolítható,

e) biztosítható a veľsenyeztetési eljárás nyilvánossága,

Đ a rendszerből a versenyeztetési e|járźls |ezárástlt kĺjvetően nyomtatásban tételes
jegyzokonyv kinyerhető, amely tartalmazza a Versenyeztetési eljáľással éľintett
ingatlan azonosítóit (cím, helyľajzi szám, alapteriilet, funkció, komfortfokozat, stb.)

a minimális bérleti díjatlvéte|árat, árverés esetén a litlépcső mértékét, az ď1ánlattevő

azonosítőjźú, a licittůás menetét, a licitlépcsőľe ajánlatot tevő azonositőját, az
időpecsétet.

104. A Pá|yaző - mint aukciós résztvevő - az Intemeten keręsztül csatlakozhat az aukciós
rendszerhez és az elektronikus Veľsenyeztetési eljárás soľián folyamatosan adhat
ajánlatot.

105. A PáIyaző elektronikus levélben kap meghívást aregisztráIźshoz.

106. Az aukciós ľendszerbe t<jrténő belépés arcgisztráció soľán megadott felhasználónév és

titkos jelszó segítségével tehető meg.

I07. Az árveľésen való részvétel feltéte|e az iln. első körös ajźn|at benyrijtása és azza|
egyidejűleg, a kikiáltási źmal megegyezó összeg megfizetése.

108. Az elektronikus versenyeztetési eljarás keľetében |<lzźrő|ag azok az árajáĺIatok (licitek)
érvényesek, amelyek kedvezőbbek az első helyen áIIő ajźn|ati ámá|.

109. Abban az esetben, ha az ingtalan elektľonikus árverés útjan történő értékesítése során,
tobb Pá|yázó nyújtott be ún. első ktjrĺjs ajtn|atot, đe ezt k<jvetően nem került sor további
árajánlat (licit) megtételére, az ajźn|atot tett PáIyázók az elektronikus versenyeztetési
e|járás nyeľtesei. A Kiíľó az e|jáĺás |ezźnását kcivetően haladéktalanul, de legfelj ebb 2
munkanapon belül éľtesíti a PáIyazőkat arrőI' hogy együttesen és egyenlő arányban
minősülnek az árverés nyerteseinek és aľról, hogy köz<isen vehetik meg az ingatlant.
Amennyiben az ađźsvételi szęrzódés megkdtéséig a nyeľtes PáLyźuők megállapodnak
aľra vonatkozőan, hogy milyen aĺányban vásáľolják me1 az ingatlant Kiíró megkoti az
adásvételi szerződést. Amennyiben a nyeľtes PáLyázők nem tudnak megállapodni, vagy
az adásvételi szerződés megkötéseként meghatźrozott időpontban nem jelennek meg és

távollétüket előzetesen nem mentik ki, a Kiíľó eredményelnné nyilvanítja az
elektľonikus versenyeztetési elj áľást.

1|0. Az elelĺ:tronikus versenyeztetési eljaľás tervezett időtaĺana a Bonyolító dĺintése a|apján
minimum 15 perc, azoĺbanha az utolsó 2 percben érvényes, a veľsenyeztetési eljáľás
szabá|yaínak megfelelő áraján|a (licit) megtételére kerül sor; aZ elektronikus
veľsenyeztetési eljáľás további 2 percce| meghosszabbođik, mely időtartam a|att
valamennyi P aLyaző további áĺajźnlat (licit) tételéľe jogosult.

III. Az elektronikus versenyeztetésí eljarás |ezaru|ásźlrő| az infoľmatikai rendszer
táj ékoztat1 a a P á|y źnőkat,

1I2. Az elektornikus versenyeńetési eljĺírásról felvett jegyzőkonyvet a Bonyolító hitelesíti,
ügyvéd vagy koĄegyzo á|ta| történő e|lenjegyzése nem sziikséges.

113. A Kiíró nem felel azokért a hibákéľt, melyek aPźt|yáző technikai berendezéseinek
alkalmatlansźtga, vagy az elektonikus versenyeztetési eljárás lebonyolításara szolgáló
elektronikus felelületen' vagy az elęktronikus feltiletet múködtető rendszerben rajta
kíVül álló okból történt.



TI4. A Kiíró felfuggeszti az elektonikus versenyeztetési eljárást, ha a Pá|yázo önhibáján
kívtil nem kapta meg a licitáláshoz szĹikséges kódot. A elektronikus versenyeztetési
eljarás a kód átvételének igazo|ásával folýatódik.



VII. FEJEZET
Hatályba léptető ľendelkezések

Jelen szabá|yzatban foglaltakat 20|7. február 15. napjźúő| kell alkalmaznĹ amellyel
egyidejűleg a Képviselő-testület a136/f016. (VI. 02.) szám,íhatározatátvisszavonja.

Jelen Szabźtlyzat rendelkezéseit e Szabályzat hatálybalépését követően kozzétett
veľs enyezteté s i felhívás ok e setéb en ke ll alka|mazni


