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T áľgy: Javaslat a Versenye ztetési Szab áIyzat elfo gadásaľa
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bĺzottság véleményezi tr
Embeľĺ Erőfoľrás Bĺzottság véleményezi tr
Hatérozati iav as|at a bizottséĘ számár a:

A Vrírosgazdálkodási és Pénzugyí Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az
előteť esztés megtáĺgyatását.

Tisztelt Képviselő-testtilet !

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Képviselő-testtilet a 40120|7. (II. 02.) szttmíhatározatával fogadta el az onkormźnyzat
tulajdonában źi|ő ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átľuházźsźra vonatkozó
versenyeztetés szabályairo| sző|ó szabá|yzatot (a továbbiakban: szabźiyzat).

Az elmúlt iđőszak gyakorlati tapaszta|atait tisszegezve indoko|ttá vźL|t néhźny ponton
módosítani a szabźůyzatot a minél inkább át|tlthatőbb és eľedményesebb ingatlanhasznosítási
folyamatok érdekében.

Aversenyeztetésiszabá|yzatfobbmódosításaiaza|ábbiak

- a pźiyazatok éľtékelését végzo Éľtékelő Bizottság feladat és hatáskötét az eljĺáĺás
lebonyolításĺín belül, a feladatokhoz ktitve kellett pontosítani.

- a nem lakás cé|jára szo|gá,|ő helýségek bérleti díjának megźůIapítźsźrőI szóló
248/2013. (VI. 19.) szźtmí Képviselőtestületi hatátozat 7. pontjábarl foglaltak nem
egyeznek meg a versenyeztetési szabályzatbanmegllatfuozott béľlęti díj méľtékével. A
versenyeztetési szabályzat a nem lakás cé|jara szo|gźio ingatlan forgalmi értékének a
I00 %o-źŕloz viszonýtva határozta meg a béľleti díj mértékét, nem adott lehetőséget
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arra, hogy a helýségben folyatott tevékenységet is mérlegelve, diffeľenciáltan
hatáĺozhassa meg a kiíľó a bérleti dijat. Azá|tal, hogy a versenyeztetési szabá|yzat
visszautal a 24812013. (VI. 19.) számú Képviselőtestiileti hatźtrozat 7. poĺtjźtban
foglaltakľa, megvalósul a bérleti díj mértékéľe vonatkoző egységes, ĺisszehangolt
szabá|yozás.

- a szabźiyzat III. fejezet 3. alpontjában a szabźl|yzat hatá|yanak bővítése szifüséges,
hogy lefedje a teljes értékesítendő önkormźnyzati portfoliót, mely máľ nem csak a
lakásokra és nem |akás cé|jźraszo|gźtlő helýségekre vonatkozik, hanem az épületekre,
egyéb ingatlanokľais. Az V. fejezet címe ugyanęzen indokok alapjan módosul.

- a szabźt|yzat módosítása a kiírásilkikiáltási vételaÍ esetében az eddig kógens
szabźtLyozáshoz képest lehetővé teszi, hogy a kiíľó magasabb összegről dĺintsĺjn.

- az adásvételi szerződés megkötésére a nyeľtes ajánlattevőnek a pá|yźaat eľedményéľől
szóló éľtesítéskézhezvételét követő 30 munkanapon belül lesz lehetősége a koľábbi 15

munkanap helyett.

- a vételźr egy összegben töľténő megÍizetése is módosult, a véte|źIÍat az adásvéte|i
szerzóďés megkötését kĺjvető 60 napon belĹil kell a vevőnek kiegyenlítenie.

- a részletfizetésre vonatkozó szabá|yozźtsok tekintetében pontosításra kerültek az e|ső
ľészlet fizetésének feltételei, valamint a fennmaradő rész fizetésének időtaĺama a
legfeljebb 10 évről 5 évľe módosul, az eladó részéte biztosítékként szo|gźiő
je|zźt\ogog-, valamint elidegenítési és teľhelési tilalom ingatlan-nýlvantartásba
tĺiľténő bejegyzésének fenntaľtásáva| a teljes vételráľ kiegyenlítéséig teľjedő időszakľa.

- a biľtokátruhäzźsra vonatkoző pont módosításaľa azért volt szükség, mert nem
tartaImazott ľendelkezéseket arľa az esetľe, haazingatlanľa jogszabá|y vagy szerződés
a|ap1an elővásárlási jog áll fenn, ernellett _ a rész|etťlzetésre vonatkozó rendelkezések
módosulása_ arész|etfizetés melletti birtokátruházást érintő szabályok módosítását is
eredményezte.

Fentieken ful tobb adminisztratív hiba kijavítása vált szĹikségessé.

Javasoljuk, hogy a Képviselő-testĺilet a fentiek a|apjźn a 40/2017. (II. 02.) szźtm,tl

hatfuozatźnak visszavonása mellett, a Képviselő-testiilet fogadjon el új, az onkoľmźnyzat
tulajdonában á||ő ingatlanvagyon hasznosításaľa, tulajdonjoganak átnházásľa vonatkozó
veľsenyeztetés szab ál y air ő| szó l ó hatráro zatot.

II. A beterjesztés ĺndoka

A Versenye ztetési Szabá|yzat elfogadásara a Képviselő-testtilet j ogosult.

III. A diintés célja, pénzĺigyĺ hatása

A döntés céIja az onkoľmányzat fulajdonźban á|Iő üres ingatlanok biztonságosabb, gyoľs'
korrekt, ź./"látható hasznosítására az elérhető legalacsonyabb költségek és legmagasabb
bevételek mellett kerüljön sor.

IV. Jogszabályĺ köľny ezet

A Képviselő-testtilet dĺintése a Magyarország helý önkormźnyzatairól szóló 20||. évi
CLXXXX. törvény 23. $ (5) bekezdés 14. pontjrĺn, a 4|. $ (3) bekezdésén és a 107. $-an
alapul.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy a Versenyeztetési Szabá|yzat
elfo gadás ával kapcsol atos döntését meghozni szíveskedj ék.
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Hatőrozati javaslat

A Képviselő-testĹilęt úgy dont, hogy

I) a 40/20|7. (II.02.) szétmĹĺhatźrozatźtt20|7 . május 1 1-i hatállyal visszavonja.

Felelős: Józsefurírosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 20|7. május l 1.

2) elfogadja a hatźrozat mellékletét képező, az Önkoľmányzat tulajdonában áltó
ingatlanvagyon hasznosítására, fulajdonjogrának átruhźzásźra vonatkozó veľsenyeztetési
szabáIyokat (Veľsenyeztetési Szabá|yzat) 201.7. május 11-i hatálybalépéssel.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatáľidő: 2017. május 1 1.

A döntés végľehaj tás át v égző szewezeti egység : Józsefuaľosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.

Budapest, 20|7. május 3.

Törvényességi ellenőrzés :
Danada.Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

l l,ĺI ^.
"ĺ,,. ,yM^V %v(V . V\.r l

dr. Mésziíľ Eľika
a|jegyző

Melléklet: 2017 MÁJ 0 3'

Versenyez tetési szab źiyzat
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Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaĺosi onkoľmtnyzatKépviselő-testtiletének

.......1201'7. (05. 1 1) számú hatźrozata

az onkorm źnyzattulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának
ätruhźnására vonatkozó versenve ztetés szabálvaiľól

A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuráľosi onkormányzat a Budapest Józsefuarosi
onkormányzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásaľól szóló 66120|2.
(XII.13.) ĺinkormanyzati ľendelet 7. $ és 41. $ (1) bekezdése, valamint a Budapest
Józsefváľosi onkoľmźnyzat tulajdonában átló lakások bérbeadásrĺnak feltételeiľől, valamint a
lakbér méľtékéľől szóló önkormźnyzatí rendelet, az onkormányzat tulajdonában á1ló lakások
eliđegenítéséről szóló önkoľmányzati rendelet és az onkormĺĺnyzat íúajdonában á11ó nem
lakás céljára szo|gá|o helyiségek elidegenítésénęk feltételeiről szóló önkoľmányzati rendelet
alapján az önkormĺĺnyzati vagyon elidegenítésére, illetve hasznosításara irĺányuló
versenyeztetés lebonyolításiínak, előkészítésének, lefolýatásanak rendjéről, és a
versenyeztetési eljáľás đokumentálási ľendjéľőI - a hatályos jogszabá|yi renđelkezésekkel
összhangban _ az a|ábbi szabźt|yzatot (a továbbiakban: Szabáiyzat) alkotja:

A Szabźlyzat cé|ja, hogy megállapítsa a versenyeztetés eljaľási szabá|yait, és ezzeL biztosítsa
az ĺinkoľmźnyzatí Vagyon ellenőrizhető és szabá|yozott keretek közĺjtti leghatékonyabb
elidegenítését és egyéb hasznosítását, valamint a pźtIyźzők szźlmźra źrzonos és egyenlő
feltételekgarantźl|źsźwalaversenytisztaságźnakvédelmét.

1.

I. FEJEZET
A veľsenyeztetésĺ elj áľás általános szabályaĺ

A veľsenyeztetési eljáľás során a vagyonügyleti megbizott bonyolító - a
forgalomképes vagyontźngyak elidegenítése, illetve bérbeadása érdekében a tulajdonosi
jogokat gyakorló nevében bonyolítja a versenyeztetési eljĺáľást.

A fulajdonosi jogok gyakorlója:

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

b) a 100 millió Ft egyedi forgalmi éľtéket meg nem haladó éľtékű vagyon esetében a
Képviselő-testiilet Y ttrosgazdźtIkodási és PénzĹigyi Bizottsága,

Nem kell a|ka|mazní a veľs enyeztetés szab á1 y aít ha

a) a bérbeadás a Budapest Józsefuaľosi onkormanyzat tu|ajdonában álló lakások
bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéľől szóló <inkormáĺyzati
ľendelet, va1y az onkormányzat tulajdonźhaĺ áIIő nem lakás céIjźra szo|gá|ő
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló önkoľmiínyzati rendeletben
szab á|y ozott j o gcímeken töľténik,

b) u elidegenítés az onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló
önkormányzati ľendelet és az onkormłányzat tu|ajdonában álló nem lakás céljára
szo|gá|ó helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló önkoľmrínyzati ľendelet
a|apjźn tĺirténik.

2.
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c) a Budapest Józsefuaľosi onkormányzat vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásaľól szóló 6612012. (XII.13.) önkormanyzati rendelet kivételt tesz.

3. A versenyeztetési eljárás módjai:

a) pálryázati e|járás, amely lehet

- nýlvános' vagy

- zźrtkor(i(meghívásos),

b) ĺáľverés, mely lehet

- nýlvános' vagy

- zźrtkórű.

4. A versenyeztetési eljárźs főszabźůy szeľint nýlvános. Nyilvanos veľsenyeztetés helyett
kizárő|ag akkoľ írható ki zźlrtkijrti versenyeztetés, ha

a) az e\źttás tárgyáuI szolgáló onkoľmanyzati vagyon jellege, jelentősége, valamint
annak leghatékonyabb énékesítésével, hasznosításával kapcsolatos feladatok
megoldása előľe meghatźrozott aján7atot tevők ľészvételét teszi szfüségessé, vagy

b) a vagyon éľtékesítésére, illetve hasznosításźlraklíĺt nýlvános versenyeztetési eljárás
két alkalommal eľedménýelen volt.

5. A versenyeztetési eljárás módjaľól a kiíró dönt. A döntésben rendelkezni kell aľľól,
hogy a páIyźtzatot, vagy aZ aľveľést megelőzi-e előminősítő eljáľás, a pá|yźnat egy-,
vagy többfordulós, valamint aról, hogy a kiíró veľsenyeztetési eljárást elektronikus
úton kívánj a lefolytatni.

6. E szabá|yzat a|ka|mazásában

a) Kĺíró (ajántatkérő)z a jelen rendeletben meghatározottak szerint a fulajdonosi
jogok gyakorlója.

b) Bonyolító: A versenyeztetési eljárás lefolytatója, ha a kiíró másképp nern dönt,
akkor a J őzsefuźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.

c) Ajánlattevő (páiyár'ő, licĺtáló): a nęmzetí vagyonľól szó|ő töľvényben
meghatźtrozott természetes személy vagy źtt|źlthatő szewezet, aki a versenyeztetési
eljrĺrás sorĺín a pźůyázati kiírás a|apjźn ajánlatot tesz vagy az áĺverési felhívás
alapjźn licitál.

d) NyÍlvános pá,ilyá.zati eljárás: hirdetmény, sajtó útján va1y elektľonikusan
meghirdetett pźiyázati eljaľás, amelyben az ajénlattevők kĺire előre meg nem
határozhatő.

e) Zártkőríi (meghívásos) pályázatĺ eljáľás: a kiíró előre meghatározott szźtmű
ajanlattevőt - megfelelő határidő kitíĺzésével _ közvetlenül hív fe| ajźnúattételre.
Páiyá.zatotkizérő|agakiírőáIta|megbivottaknyújthatnakbe.

Đ Egyfoľdulős pá.tyázati eljáľás: olyan nyílt vagy zźlrtkijrupá|yźnati eljáľás, melynek
soľán a kiíró a pá|yźzati kiírás feltétęleinek megfelel ő páIyźnatok kcizül vá|asztja ki
a nyeľtes aján|attevot vagy azok hiźnyában a pá|yazati eljĺírást eredménýelennek
nýlvánítja.

g) Tiibbfoľdu|ćn pá.ilyázatĺ eljárás: olyan nýlvános vagy zétrtk?irű pá|yazati eljaľás,
amelyet a kiíľó kettő vagy annźl| több fordulóban hirdet meg. Ebben az esetben a
második, vagy azt követő fordulókban - a kiíľó által előre meghatźlrozott éskozzétett
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szempontok alapjrĺn - az e|ső forduló eredményeképpen kiválasztott ajánlattevők
vehetnek részt.

h) Előmĺnősítő eljáľás: a kiíró az ę|so foľduló eredménye alapjźn meghatĺĺrozza a
második fordulóra részvételt nyeľt pályźzćk köté| akik a részletes péůyźuatí
kiírásban foglalt feltételek szerint vehetnek résztapá|yźzattovábbi részében.

Đ Nyĺlvános áľveľés: hirdetĺnény, sajtó útjan vagy elektronikusan meghiľdetett
versenyeztetési eljáľás' melynek során a résztvevők licitálással tesznek ajánlatot az
ingatlan vételźLrźÍa.

j) Záńkörťi árveľés: aZ ingatlan véte|źrára a közvetlenül írásban meghívott
ajźn|attevóklicitálássaltesznekajánlatot.

k) nrtolĺelĺ Bizottság: a pá|yźzatban megadott paraméterek alapján a beérkezett
ajrínlatokat értékelő, rangsoroló, 3 tagból áIlrő bizottság, mely szükség esętén
hiánypótlás ír elő és javaslatotteszaz eredmény megźi|apitźsźra.

l) Azonosítószám: az elektľonikus veľsenyeztetésí eljárás során haszná|t jelölés,
amely alapjźtn a Bonyolító - az előzetes regisztľációt követően - azonosítani tudja az
ajrĺnlattevőt. Az azonosító nem utalhat az ajánlattevőre. Egy azonosító egy
versenyeztetési eljarásban használható fel.

m) Jelszó: az elektronikus versenyeztetési eljáľás sorián a Bonyolító által biztositott, az
azonosítóhoz kapcsolődő, a versenyeztetési felületre történő belépést lehetővé tevő
szám,/bettĺsor. A jelszó módosításrínak lehetőségét az azonosítóval rendelkező
ajánlattevő részétę biztosítani kell.

II. FEJEZET
Apá.tyánati eljáľás

1. Apáůyázat típusai

7. ApáIyźľat nyilviános vagy zártköľíĺ lehet.

8. Apá|yźzatot kettő vagy annál tĺibb fordulóban is meg lehet hirdetni.

9. A pźĺ|yźzat az e|őminosítési eljarást kĺjvetően elektronikus úton is lefolýatható. Ebben
az esetben a Bonyolítő az előminősítési eljáľásban megállapítja, hogy az ajźn|attevók
ptĺ|yźzata apźiyázati felhívásban írt feltételeknek megfelelnek-e. Az éwényes pźůyázők
részére kiadja az azonosítőszźlĺĺlot és a jelszót, mely alapjźn a pá|yazó az elektľonikus
felületen apźůyázati kiírásban foglaltak szerint megteheti az ajźn|atélt.

2. A páiyálzat kiírása, meghiľdetése

10. Apá|yźnati eljaľást a kiíró döntése a|apján lehet megindítani.

1 1. A nýlvĺĺnos pźiyźzatífelhívást:

a) a Polgiĺľmesteľi Hivatal hirdetőtábláján,

b) a Bonyolító iigyfélfogad ásra szoIgźtló helýségeiben,
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c) aJőzsefváros című lapban,

d) az onkormźnyzatés a Bonyolító internetes honlapjrĺn,

e) az onkoľmźnyzat és a Bonyolító rendelkezésére álló egyéb internetes hirdetési
portáljain,

Đ az a) _ e) pontban foglaltaktól tulmenően a Kiíró dĺintése szerint más helyen, illetve
módon kell közzétenni.

|2. Apá|yźaati felhívásról szóló hirđetményeket legalább 15 napra ki kell függeszteni.

13. A záľtkörű pźiyázatrő| a Bonyolítő az érintett ajźnlattevőket egyidejűleg és kĺizvetlenül
írásban értesíti.

3. A pályázati felhívás

|4. Apźlyźľ,ati felhívásban meg kell hatźrozni:

a) a Kiíró megnevezését, székhelyét,

b) a Kiírónak az ingat|anvagyon hasznosításźra vagy tulajdonjogźtnak źttruhźľ"ásźra
vonatkozó döntését,

c) a Bonyolító nevét, székhelyét,

d) a pźiyázati eljaĺás fajtźĄát, módját,

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

Đ az ingat|an adatait kĺilönĺisen, de nem kizźrő|ag: cimét, helyrajzi szźmlźú, ingatlan-
nýlvántaľtás szerinti megnevezését, alapterĹiletét, komfortfokozatźlt,lakás szobáinak
szźlmźń, az iĺgatIarlt teľhelő jogokat, igényeket, forgalmi értékét,

g) azingat|an megtekintésének időpontját, előzetes egyeztetés esetén annak módját,

h) az ajánlati dokumentáciőbeszerzésének módját és feltételeit,

Đ apá|yźnati ajánlatok benyujtásának hatáľidejét,mődjźú és helyét,

j) az ajźn|ati biztosíték jellegét, mértékét, befizetésének módját és határidejét,

k) az ajĺánlatok e|birá|ása során a rangsoroláskor a|ka|mazandő értékelési
szempontokat, súlyszáĺnokat,

l) az ajźn|atok elbírálásra vonatkozó időtanamot,

m) az ajźnlati kötöttség időtartarnát,

n) az ajźnlat taľtalmi és formai követelményeit,

o) az ajźnlat módosításának feltételeit,

p) a hiĺĺnypótlás lehetőségét, valamiĺt azt, hogy a hian1pótlás nem eredményezheti az
ajźniatmódosítását, '

Đ az aján|at érvénýelenségének eseteit,

r) a szerzodés megkötésének feltételeit,

s) az ajźnlatok bontásiínak időpontj át, he|y ét,

Đ az eredményhirdetés időpontját és módját,
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u) tźĘékoztatást aľról, hogy a Kiíró jogosult a felhívást az e|jźltás báľmely szakaszźlban
indokolás nélkĹil visszavonni, aĺľól az énntetteket értesíteni,

v) tájékoztatást arról, hogy a Kiíró a Ptk. 6:74. $ (Z)bekezdése alapjan a felhívásban
foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajĺĺnlatot benyújtó ajźnlattevóvel szemben a
szerző đés me gkĺité sét me gtagadhatj a.

A pá|yénat részletes dokumentációjanak a páIyźzati felhívásban foglaltakon tul
tartalmaznia kell:

a) jelentkezési lapot,

b) az ajźn|attev ő źita| csatolandó igazolásokat,

c) a szĹikséges nýlatkozatokat,

d) a véte|ár illetve bérleti díj fizetésének módját, a péĺlnigyi garanciá|<ra vonatkozó
előírásokat, az ajtn|attevő által nyujtandő szerződés teljesítését bizľtosító más
kotelezettség megj elölését.

Apá|yźnatifelhívásnaktartalmazniakell,hogy

a) az aján|atok benyujtásĺĺľa személyesen, kézbesítő/futáĺ tĺtjźn vagy postai úton van
lehetőség,

b) a Bonyolítő az ajan|attételi hatźniđő |ejźtrta után csak abban az esetben vesz át
ajźn|atot, ha az ajén|attevo vagy meghata|mazottja az ajźn|attételi hatĺĺĺidő eIőtt az
aján|attéte|i felhívásban megielölt helyen megjelent, de azt méltányolható, a
Bonyolító érdekkĺirében felmerĹilt okból nem tudta időben benyújtani (pl.: soľban
állás),

c) az ajtnlattevó az ajźn|attéte|i hataľidő |ejártaig móđosíthatj a vagy visszavonhatja
ajźn|atźtt, az ajźn|attételi hataridő |ejártát kcivetően a benyújtott ajánlat nem
módosítható,

d) a Bonyolító jogosult az ajźn7attevőtől az aján|at lényegét nem érintő technikai-
foľmai kéľdésekben írásban felvilágosít kéľni annak előre bocsátásáva|, hogy az
ajálúattevőírásbelivźůaszanemeredményezhetiajźtn|atźnakmódosítását,

e) azaján|attételi kĺltĺittségazajźnlattételi hatláľidő lejáľtĺínak napjával kezdődik,

Đ a Kiíľó jogosult a pźt|yázati eljaľást, annak bĺĺrmely szakaszttbaĺ indokolás nélktil
visszavonni, és eľről nyilvános pźt|yazat esetben hirdetméný kifüggeszten| zźlrt
p á|y énat e setében az aj źn|attevőket íľásb an kö zvetl enül éľtesíteni,

g) a pźůyźnati eljáľás visszavonása esetén a K]írő köteles a pźt|yázati dokumentáció
ęllenéľtéket visszaťĺzetni amennyibęn azt az aján|attevő ellenérték fejében kapta
meg, és visszaadja,

h) a Kiíró éľvényes pá|yázatok benyújtása esetében is jogosult az eljárást
eredménýel enné nyilvrínítani,

i) a Kiíró a beťtzetett ajźn|ati biztosítékot a kiírás visszavonása, az eljĺárás
eredménýelenségének megá|lapitása esetén a közléstől szźtmitott 15 munkanapon
belül fizęti vissza az ajźn|attevők részére,

j) Kiíró a páIyazatok eredményének kihirdetését kĺjvető 15 napon belül fizeti vissza az
ajźn|atíbiztosítékotazonpźt|yázokrészére,akikapá|yázatonnemnyertek,
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k) nem jaľ vissza a biztosíték, ha a pźtIyźľ;ati kiírás szerint az a megkötött szerződést
biztosító egyéb kötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajźn|attevő az
ajtn|ati kÓtöttség időtartama a|att ajźn|atát visszavonta, vagy a szerzodés megkötése
neki felróhatő,vagy az ő érdekkĺjrében felmeľiilt más okból hiúsult meg,

l) a Kiíró az ajźnlati biztosíték után kamatot nem fizet.

4. Apáůyá.zók köre

|7. A pźůyázaton részt vehet báľmely, az Eurőpaí Unió teriiletén bejegyzeĺt szé|<hellyel
rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illefue az
Euľópai Unió teľtiletén lakóhellyel rendelkező természetes személy, akinek szerzési
képessége nem korlátozott, és aki megvásáro|ja arész|etespá|yźzati kiírást.

18. A pá|yázatok elbírálása során csak a pźiyźuati felhívásban meghatźrozott időben és
mó don benyúj tott p źl|y ázatok vehetők fi gyelemb e.

|9. Ha a pá|yźaő, vagy a vele kapcsolatba hozhatő más szemé|y a pźiyázat titkosságát
megséľtette, ki kell zátni az eljárásból.

20. A pá|yźnati kiírásban kcjzĺilt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése,
tovtĺbbá az aďatszolgáltatási, illetve a pá|yźnőt az e|járási rend alapjrín teľhelő egyéb
kötelezettség súlyos megszegése esętén a Bonyolító a pá|yźaő pá|yźnatźlt éľvénýelenné
nyilvánítja.

5. A, pá.tyázatĺ bĺztosíték

2|. Apá|yźzaton való ľészvétel pźiyazati biĺosíték (bánatpélu) adáséůloz kĺithető, melyet a
kiiro á|tal a pźiyázati tźĘékoztatćhan meghatźrozott időpontig és módon kell a kiíľó
rendelkezéséľe bocsátani. A befizetés teljesítése a jőváirás napja.

22. A biztosítékot a páIyźzati felhívás visszavonása, eredménytelenné nýlvánítása' vaąy az
ajźn|atok éľvénýelenségének megá|Iapítása esetén _ ennek kozlését kĺivető 15 napon
belül -, illetőleg ha a szerződéskötés a Bonyolító érdekköľében felmerülő okból hiúsult
meg' a pźiyázatok e|bíréiź.sźú kĺivető 15 napon beliil - az a|ábbi kivételektől eltekintve -

vissza kell adni.

23. Nem jĺáľ vissza a biztosíték, ha az ajźn|attevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt
aján|atát visszavonta, vagy a szerződés megkötése nęki felróható, vagy az ó
érdekköľében felmerĹilt más okból hiúsult meg.

24. A nyertes ptiyźlzo á|ta| befizetett biztosíték elidegenítés esetén a foglaló, vagy
vételiĺľelőleg ĺisszegébe, hasznosítás esetén az óvadék összegébe szrĺmít be.

6. Az ajánlat, ajánlatĺ köttittség

25. A pá|yaző pźt|yázatát zárt, jelzés nélktili borítékban, a pźiyázatí felhívásban
meghatźlrozott példányszámban kĺjteles az ajźnlatok benyújtására nýwa á||ő
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hataridőben és helyen, az adott pályázatra uta|ő je|zéssel, a pźiyźľ:ati felhívásban
meghatár ozott módon b enyúj tani.

26. A benyújtott pźiyźnatnak tartalmazĺia ke|| a pá|yźnati felhívásban felsorolt adatokat,
ný|atkozatokat,igazolásokat.

Ha a pá|yázat biztosítékadási kötelezetts éget fu eIó, az aján|at csak akkor érvényes, ha az
ajén|attevo igazolja, hogy a kiírásban megjelölt ĺlsszegű ajźnlati biztosítékot az ott
megjelölt formában és módon a Bonyolító rendelkezésére bocsátotta.

A pźiyźlző ajźn|ati kötĺittsége - ha a pźt|yźzati kiírás másként nem ľende|kez1k - akkor
kezdődik, amikoľ az ajánlatok benyujtásźtranyitva álló határidő |ejárt.

A páIyaző ajźn|atźhoz a pá|yazati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a
benyujtasi hatĺáĺidő |ejźtrttiő| szźtmitott 60 napig kötve van kivéve, ha a kiíró ezen
időponton belül a pá|yazatot megnyeľt ajén|attevőve| szerzodést kĺjt, vagy apáLyaző|d<a|
írásban közli, hogy a pá|yźnatot eredménytelennek minősíti.

7. Titkosság

A pá|yáző az éĺtékesitésre vonatkozó szętződéskĺitésig kötelęs titokban tartani aján|ata
Árta|mát.

Ha az ajanlattevő vagy a vele kapcsolatba hozhato más szemé|y a ptiyźaat titkosságát
megsértette, aptiyźnő ajźn|atát a kiíró éľvénýelennek nyilvánítja.

A Bonyolítő az ajźnlatok taľtalmat a pźt|yźnat |ezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról
felvilágosítást sem kí\,ĺilállóknak, sem apźiyźaaton ľésztvevőnek nem ad.

A Bonyolító az ajźn|atokatkizárő|agapá|yźnat elbírálásźrahaszná|hatja fel.

8. A pályázatokátvételLe, bontása

A pá|yźnat a pá|yźnati kiíľásban megjelĺilt helyen és időben, legkésőbb a ptlyazat
beadásra nyitva á||ő határiđő elteltéig adható be. A pźiyázat átvétele sorłín az źúvétel
időpontját rá kell vezetni a pźiyazatot tarta|maző boľítékľa, egyúttal áfuételi
elismervénnyel kell igazo|n az ttwéte| tényét.

A hatlíľidőben beérkezett pá|yźuatok felbontása a benyújtási hatáľidőt kĺjvető 15 napon
belül nyilvánosan töľténik. Nyilvanos bontáson a kiíró képviselője, a kíirő á|ta|
meghívott személyek, valamint apáIyźaők, illetve meghatalmazottja1kis jelen lehetnek.

A pźĺIyázatok nyilvĺínos bontásakor a jelenlevőkkel ismertetni kell a pá,|yźnatot
benýjtók nevét, székhelyét (lakóhelyét), azonban az aján|atokkal kapcsolatos további
részletek nem hozhatók nýlvrínosságra.

A pźiyazatok felbontásáról a Bonyolító jegyzőkĺĺnyvet vesz fel. A jegyzokönyvet _
amennyiben a bontáson az ajánlattevők jelen vannak _ az ajźn|attevők közül felkéľt
személyek hitelesítik.

A bontási jegyzőkönyvnek taľtalm aznia ke||

a) a pźůyźnők nevét, |akcimét/ székhelyét,
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b) a bontás helyét és időpontját,

c) a pá|yźzat tárgyát, a beérkezett ajánlatok szźnnź./-, a határidőben és azoĺ ttll
b eerkezett aj ĺánl atok me gnevezését,

d) apźůyázatok ismeľtetése során elhangzott észrevétęleket, javaslatokat, kérdéseket és
az arra adott válaszokat,

e) egyéb az eljźrás szempontjából lényeges tényeket és köľülményeket.

9. A pályázatok értékelése

39. Apá|yázatokat a legalább 3 tagű Értékelő Bizottság a bontást ktjvető 15 napon beltil
foľmai és tartalmi szempontból értékeli.

40. Apá|yázatbonyolításában, e|birźiźtsában és azÉrÉkelő Bizottságbannem vehet tészt az
a személy, akipá|yźnő,va1y annak

a) kozeli hozzátartozója [Ptk.8:1' $ (1) bekezdés 1. pont],

b) munkaviszony, illetve köĺisztviselői jogviszony a|apjźn felettese vagy
alkalmazottja,

c) más szerzódéses jogviszony keretében fog|a|koztatőjavagy foglalkoztatottja,

d) tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy tagsa, amennyiben a páIyź.ző jogi személy vagy
jogi személýséggel nem ľendelkezo szervezet.

4I. A pźt|yazat értékelésében tészt vevő köteles haladéktalanul a kiírónak bejelenteni, ha
vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn. osszeférhetetlenségi vita esetén a kiíró
dönt.

42. Az Ertékelő Bizottság a pźiyźnati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon
túlmenően is jogosult megvizsgálni aZ ajánlattevők alkalmasságát a szerzođés
teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumenfumok eľędetiségét is ellenőľizheti.

43. nz ÉrÉkelő Bizottság az ajźnlatok elbírálása során íľásban felvilágosítźnt kérhet az
ajźnIattevőtóI az ajźn|atban foglaltak pontosítása érdekében. A Bonyolító a felmeľült
kérdésről haladéktalanul írásban tájékoztatja az éľvényes pá|yázatot benyujtó
pá|yźnőkat.

44. Az Éĺtetelo Bizottság a pá|yźzati dokumentációban meghatározott értékelési
szempontok a|apjźn źi|apítja meg a pźiyźnat eľedményét és rangsorolja a páIyázati
ajĺĺnlatokat. Apá|yźnat nyeľtese az, aki apźiyázati đokumentációbaĺrogzített feltételek
teljesítése mellett a meghatározott &ékelési szempontok a|apjźn az összességében
legjobb aj ĺínlatott tette.

45. ĺzBrteke|ő Bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia
kellktilönösen

a) apźiyázattźrgyźi,

b) a l eb onyolítás rĺjvid i smertetés é t, a b eérkezett p á|y ázatok szźtmát,

c) a beérkezett pá|yźnatok összefoglalását,

d) a pá|yazatok értékelésének fóbb szempontjait,
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e) a pźiyazati kiírásban szereplő bírá|ati szempontok szeľinti legkedvezőbb páIyźzat
j avaslatĺĺnak indokait,

Đ a páIyźnati eljarás eredményének összefoglaló éľtékelését, az e|so és a második
helyľe j ava solt pźtly źaó megj elölés ét.

1 0. A pá.ty ázat éľvényes sé ge, eľedménytelenség

46. Eľvénýelen apá|yázat,ha

a) apźiyźnatot a kiíľásban meghatźrozott határidő utrín nffitottfü be,

b) biztosítékadási kĺjtelezettség esetén a biztosítékot a pźiyazó nem bocsátotta, vagy
nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezéséľe,

c) a pá|yaző az ajźn|atát nem egyéľtelműen hatźtrozta meg' vagy más ajĺánlatźůloz vagy
feltételhez kötötte, továbbá ha a megajánlott véte|ár, bérleti díj mértéke a minimum
ĺĺľat nem éľi el,

d) a pá|yaző nem tett részletes és kötelező eĘtĺ jognyilatkozatot az ajźn|atźtva|
kapcsolatban, és nem vállalt ajarlLati kötöttséget,

e) a páIyázat az e|oző esetekben felsoľoltakon tulmenően nem felel meg a pa|yźaati
kiírásban, a jogszabźiyokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak,

Đ olyan pźiyźnő nyújtotta be, aki nem jogosu|trésztvęnni apźtlyazati eljaľáson.

47. Eredménýe|enaz eljarás, ha

a) apá|yázatí e|jźrás során nem nyújtottak be érvényes pá|yźnatot,

b) a benýjtott pźiyézatok egýke sem felelt meg a páIyźľ,ati kiírásban foglalt
feltételeknek,

c) a kiíró eredménýelennek nyilvánítja.

48. Eredményes az eljaľás,haapźiyźzati kiíľásban foglalt feltételeknek megfelelő legalább
egy érvényes pá|yénat érkezett, kivéve a 47 . c) pontban foglalt esetet.

11. Döntés az aján|atokról és apá|yáuatrő'.t

49. A pźiyázat eredményéről, a nyeľtes ajánlattevő személyéről, és ennek alapján a
szeľződés megkĺltéséről a Kiíró a bontástól szźmított 60 napon beltil jogosult és köteles
dönteni.

A hatĺĺľidőt a Bonyolító egyoldalú nyilatkozatta|, egy alkalommal legfeljebb 30 nappal
meghosszabbíthatja, amelyről azénntetteket hirdetményi úton tájékoztatni ktiteles.

50. Az ajźtnlatok köZĹil az összességében legiobb feltételeket kinźiő, mega|apozott ajźn|at
mellett kell dönteni. A dĺintésben meg kelljelĺilni a nyertes ajánlattevőn kíviil azokat az
ajánlattevőket is, akikkel a Bonyolító szerződést köthet akkor, ha apá|yźnat nyertesével
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a szęÍzóďéskötés meghiúsulna, vagy a szęrzođés a|áírása utźn a nyeľtes a szerzóďést
nem teljesítí és ezért a Bonyolító aszetzóđéstől eláll.

12. A pá,ilyá,zat eredményének közlése

51. A Bonyolítő apźiyázat eredményét a döntést k<ivető 5 munkanapon belül hirdetményi
úton közli apá|yźnőId<a|. A'pźiyázók _ kivéve a nyertes ptiyźzőt_ aján|ati kötöttsége a
döntés kifiiggesztésének napján megszíinik.

III. FEJEZET
A' páůy ázvtok kültinös szabályaĺ

1. A nem lakás céljára szóló ingatlanok bérbeadása

52. A nem lakás céljára szo|gźiő ingatlanok bérbeadására kíirt pźúyźzatban a minimális
bérleti díjat a Képviselő-testĹilet nem lakás cé|jára szolgáló ingatlanok bérleti đíjź!ÍőI
szóló hataro zata alapjźn kell megállapítani.

2. Lakásokbéľbeadása

53. A lakásbéľleti jogviszony létesítésére vonatkozó pá|yźaat kizźrő|ag nýlvános e|járás
keľetében irhatő ki. A pályázati fe|hivást legalább 30 napra kell kifiiggeszteni.

54. Pá|yáző aZ a ma3źnszené|y lehet, aki a pá|yázatban meghatározott fęltételeknek
megfelel.

55. Egy pá|yázó legfeljebb 3 lakás bérbevételére a sorrend megjelölésével nyújthat be
pźůyázatot.

56. ApáIyźnati dokumentációnak aII. fejezet3.részében előírtakon tiitaÍta|maznia kell

a.) a lakás műszaki źl|apotźravonatkozó tźĄékoztatást,

b.) ha a pá|yźnati kiírás a|apján a lakás rendeltetésszerű haszná|atra alkalmas
állapotĺának helyreállítása a nyeľtes pá|yźnő kötelezettsége, akkor a műszaki munkfü
becstilt kĺiltségét,

c.) a lakásra megźiIapított bérleti díjat, va|amint az évenkénti emelkedés mértékét, ha
az emelés mértékét önkormányzati rendelet előírja,

d.) a bérbeadás feltételeit,

e') figyelmeztetést a:ľa vonatkozőan, hogy ha a pá|yźuő valótlan adatot kilzol, a
pá|yźnata érvénýelen, illetve ha a valótlan adat közléséľől a Bonyolítő a pźůyźnat
eredményének megállapítását kcivetően szetęz tudomást, vagy a nyeľtes pélyénő az
eredmény megá||apítását követően közöl valótlan ađatot, elveszti a bérleti szerzóďés
megkötésére vonatkozó j ogosultságát.
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57.

58.

A pá|yźuatot a Kiíró étlta| jóvźłlagyott nyomtatványon kell benyújtani, az ettő| eltérő
foľmátumb an b enýj to tt p á|y źzat érvénýel en.

A Bonyolítő az azonos pontszĺĺmmal rendelkezó pá|yźzők köZĹil a nyeľtest és a második
helyre sorolt pźiyazót sorsolás útjan választjaki. A sorsolás nýlvános, aztkőzjegyzo
jelenlétében, a páIyázati e|jźlrźts Bonyolítőja á|ta| összehívott, legalább háľomtagú
sorsolási bizottság folýatja le. A sorsolásról a kozjegyzo kozjegyzői okiratba foglalt
jegyzőkĺinyvet készít, amelyet a pá|yázatok bontásĺíľól és éľtékeléséľől készített
j egyzőkĺinywel egyiitt kell megőrizni.

Apźiyźzat eredményét legalább 10 munkanapta a Bonyolító és a Polgármesteri Hivatal
hiľdetőtáblájan ki kell fiiggeszteni, és a Bonyolító valamint az Önkormźnyzat internetes
portáijén kozzé kell tenni'

Apéiyźzat eredményéről a nyertes pétlryźzőt ajánlott levélben értesíteni kell.

3. Onkormányzatĺ tulajdonrĺ lakások és nem lakás céljáľa szolgáló ĺngatlanok
elidegenítése

A minimális vételaľ, ha a Kiíró magasabb ĺisszegről nem dönt és a SzabáIyzat más
rendelkezést nem tarta|maz

a) az ingat|an értékbecslésében megállapított foľgalmi é:rték ĺ00 %o-a,

b) második alkalommal kiíľt pźiyźnat esetében az ingatlan értékbecslésében
megállapított forgalmi érték 75 %o-a, ha az e|ső péůyazat azért volt eredménýelen,
mert a pá|yazati felhívásban meghatźrozott hataľidőben senki nem adott le
p źiy ázatot, v agy a b enyúj tott p áIy ázat érvénýel en volt,

c) harmadik alkalommal és ezt követően kiírt pźiyźaatok esetében aZ ingatlan
értékbecslésében megállapított forgalmi éľték 50 Yo-a,ha a második vagy eń. ktjvető
pá|yazat azért vo|t eređménýelen, meľt a pźiyźzati felhívásban meghatźrozott
hataľidőben senki nem adott le pá|yźzatot, va1y a benyújtott páIyázat érvénytelen
volt,

d) amennýben az ,Új pá|yźnati eljarás kíirásáta az&t keril sor, mert az eljĺĺrás
eredménytelen volt, vagy sem az e|so, sem a második helyľe sorolt ajiínlattevő nem
kötötte meg az adásvételi szerződést, a minimális vételĺĺľ az eredménytelen pá|yázati
felhívásában megi elölt łáľ.

A Bonyolítő a pźůyźnat eredményérő| a döntést követő 15 napon belül valamennyi
pźiyźnőt éľtesít.

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

63. A Kiíró döntése szerint, avéte|áĺ megfizetése töľténhet

a) egy összegberr,

b) banki hitel felhasznźtlźsźxa|,

c) részletťlzetéssel.

59.

60.

61.

62.
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64. A nyeľtes ajźn|attevó köteles a páIyźzat eľedményéről szóló értesítés kézhezvételét
követő 30 munkanapon belül adásvételi szerzodést kötni és

a) a vétę|źr egy összegben töľténő megťrzetése esetén _ az ajtnlati biztosíték
összegével csökkentett _ vételźtrat az adásvéte|i szeruódés megkötését követő 60
napon belül eladónak megfizetni,

b) a véte|źlr banki hitelből töľténő kiegyenlítése esetén, az źita|a megajánlott vételĺĺľ _
ajáĺ|ati biztosíték összegével csökkentett. 50%-źLt megfizetni. A fennmaľaďő 50%

Ęiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére - a Budapest Fővaľosi
onkormiĺnyzat, valamint a Magyaľ Álum elővásáľlási jogrínak gyakorlásara
ľendelkezésre ál1ó hataľidő leteltéről szóló értesítés kézhezvételétől számitott 45
munkanap á|I a nyeľtes ajrĺnlattevő rendelkezésére. A vételĺáľ megfizetésére
vonatkozó hataridő nem hosszabbítható meg. Az ajźn|ati biztosíték foglalónak
minősül.

c) rész|etťĺzetés esetén _ az ajźnlati biztosíték összegével csökkentett * vételár 50 %-źLt
a szeruódés megkötését kĺlvető 60 napon belül megÍizetni. A fennmaradó
vételaľhátľalékot vevő a kiíľó döntése alapján legfeljebb 5 év alatt, a jegybanki
alapkamatnak megfelelő méľtékű kamattal növelten, havonta egyenlő részletekben,
minden hónap 15. napjáig kĺiteles megfizetni. Részletfizetés esetén az
onkorĺnányzat a fennálló véte|źrhźúralék és járulékai eľejéig jelzálogiogot, ennek
biztosításaľa elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be első helyen az ingat|aĺ
tulajdoni Iapjźra.

5. Az lngat\an bĺrtokátľuházása

65. Eladó az ingatlant a vétel,źtr egyĺisszegű megfizetése esetén a vétę|źr teljesítését követő,
15 munkanapon belül adja birtokba. Amennýben a Budapest Fővaľosi
onkormĺányzatnak vagy a Magyar Államnat elővásárlási joga van) az elővásaľlási jog
gyakoľlására vonatkozó ný|atkozat kézhezvéte|ét, illetve az elővásarlási jog
gyakorlásara ľendelkęzésľe álló hatáľidő eľedménytelen elteltét követő 15 munkanapon
belül - előľe egyeztetett időpontban - ađjabiľtokba.

A vételáľ banki hitelből töľténő megf,rzetése esetén a birtokátruhźnás a vételár eladóhoz
töľténő megérkezését követő 15 munkanapon beltil - előľe egyeztetett időpontbaĺr -
töľténik.

Eladó az ingat|ant véte|ér részletekben töľténő megfizetése esetén, a véte!fu 50 Yo-anak
megfelelő ĺisszegiĺ vételárelőleg igazo|t megfizetését kĺivető 15 munkanapon belül adja
birtokba. Részletfizetés esetén az ingatIanra az ollkormtnyzat je|záIogsogot, valamint
elidegenítési és teľhelési tilalmat j egyeztet be.

IV. FEJEZET

1. Az áľveľés

66. A kiíró dĺintése aIapjarl az önkormźnyzat tulajdonában lévő ingatlanok łáľverés útjan is
éľtékesíthetők.
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67. Az źlwerést az źrverés napja előtt legalább 30 nappal hirdetméĺy kozzétételével kell
kltíjzn|.

68. A hirdetméný apá|yazati eljárásnál meghatározottak szerint ke||kozzétemĺ.

69. Az áĺverési felhívásban fel kell tiintetni

a) a kiíró megnevezését,

b) az źrverés helyét és idejét,

c) az árverésre keľiilő vagyontaĺgyak megnevezését és kikiáltásí źrźi, valamint a
vagyontiĺrgyaka vonatkozó j ogokat, terheket,

d) avéte|źr megfizetésének hatáľidejét és mődjźú,

e) az ajźn|ati biztosíték ĺisszegét, beťrzetésének módját, hatáľidejét,

Đ azárverésen töľténő licitálás feltételeit,

g) árverésre jelentkezés helyét, módját és idejét,

h) a vagyontáľgy megtekintésének idejét.

70. A minimális kikiáltási źx,ha a Kiíró magasabb összegről nem dĺlnt

a.) lakás esetében

a.a.) első izben az ingatlan éľtékbecslésében megállapított likvid forgalmi
ć:rték I00 o/o-a,

a.b.) második rírveľés esetében az ingatlan éľtékbecslésében megállapított likvid
forgalmi érték 75 %o-a, ha az e|so ĺárverés azért vo|t sikeľtelen, meft az iíĺveľés
megkezdését megeIozoen senki nem regisztľált,

a.c.) harmadik aľverésto| az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid foľgalmi
érték 50 %o-a,ha a második, vagy ezt követő arverés azért vo|t sikeľtelen, meľt
az źlrverés megkezdését mege|ozően senki nem ľegisztrált,

b.) helýség esetében

b.a.) első ízben az ingat|arl éľtékbecslésében megállapított likvid foľgalmi éľték
80 oÁ-a,

b.b.) második áľverés esetébęn az ingat|an értékbecslésébęn megá||apított likvid
foľgalmi ér:ték 65 oÁ-a, ha az e|ső aľverés azért vo|t sikeľtelen, mert az árverés
me gkezdé s ét me ge|óző en senki nem ľe gi sztľált,

b.c.) haľmadik arveréstő| az ingat|an értékbecslésében megállapított likvid foľgalmi
érték 50 oÁ-a,ha a második, vagy azt kcivető iĺľveľés azértvo|t sikeľtelen, mert
az źtrverés megkezdését megelőzően senki nem regisztrált.

c.) amennýben az új árverés k1írásźra azértkeri| sor, mert az e|jźrás eredménýelen volt,
vagy sem az eIsó, sem a második helyre sorolt ajánlattevő nem köt<jtte meg az
adásvételi szerződést, a kikiáltási ár az utolsó eredménytelen árverés felhívásában
megielölt rĺľ.

71. Az árveľésen való részvéte| aján|ati biztosíték megfizetéséhez kotött, amelynek ĺisszege
a Kiíró źůta| rogzített érték, đe nem lehet kevesebb az ingatlan kikiáltási fuźtnak |0 %-
źtnáI.

72. Az árverésen történő regisztráció (elentkezési lap leadása, ajźtnIati biztosíték befizetése,
és a közjegyzoí adatfelvételt követően) a kikiáltási ánatett ajánlatnak minősiil.
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tJ- Amennyiben az első iírverés azélt nem vezetett eredményre, mert a 25 m1||iő forint
forgalmi érték a|atti ingatlan esetében nem volt licitáló, t,gy az ingatlan vételi
kérelemĺe, az ingatlan elidegenítéséľől szóló önkoľmányzati rendeletben foglalt
feltételekkel, a tulajdonosi joggyakorló dĺjntése alapjrán elidegeníthető.

Az árverést - ha a KLirő másként nem dĺint _ a Bonyo|itő vezeti. Az árverési
jegyzőkĺinyv vezetésére lakás és nem lakás céljáľa szollgźiő helyiség ĺĺrverése esetén
kozjegy zĺ\t kell felkéľni, más esetben j o gi képviselő j elenléte kötelęző.

Az źrvęrés eredményét az źrverés levezetője á||apítjameg.

Az áw eÉs levezetőjének ismeľtetnie kell

a.) az árveľés tárgyának adatait (cím, helyľajzí szźlm, tulajdoni hźnyad,, alapterület,
funkció, komfortfokozat, egyéb, az elidegenítést nem akadźiyoző terhek,
kötelezettségek, az átlagostól eltérő, azingat|an źńlragára vonatkozó információk),

b.) a hirđetés hitelességének körĹilményeit,

c.) a kikiáltźsi źrat,

d.) a lebonyolítás szabźiyait,

e.) az aľverés eredményének megállapítźsźtra vonatkozó szabályokat.

A licitlépcső minimum mértéke a kikiáltási źt 2o/o-a 10.000,- Ft-ľa felfelé kerekített összege
Az árverés levezetője a licitlépcső méľtékét a jelentkezők egybehangző megéi|apodása
a|apj án ettő l magasabb mértékb en i s me gh atźr ozhatj a.

Az árverés nyertese az, aki a többi érvényes ajźn|athoz képest a legmagasabb összegti _
az aktuális kikiáltási źlrat e|érő vagy meghaladó _ érvényes aján|atotteszí.

A nyeľtes aján|attevi| esetében abeťlzetettbanatpéĺu avéte|źtrba beszámításľa keľĹil.

Aján|at azonos |icitźnĺa (licitlépcsőľe) nem tehető. Az azonos licitłáľľa tett második
ajánlatot a kö'vetkező licitlépcsőre tett ajánlatnak kell minősíteni.

Amennýben az árverésen többen is regisztrźitak, dę a kikiáltási árat meghaladó
ajánlatot senki nem tesz, és így a kikiáltási árat többen is taľtjfü, az azonos ajáĺ|atot
tevők a vagyontiírgyat kĺizĺlsen) a7' általuk meghatźtrozott tulajdoni hrínyad arényábart
j ogosultak megvásarolni.

A nyeľtes ajĺínlattevő az árverést követő

a.) 15 munkanapon belül köteles az á|ta|a megajánlott vételĺár és a letétbe helyezett
bánatpénz közötti ĺisszeg külĺinbözetét a Kiíró á|ta| megiel<ilt bankszźtm|źna
beťlzetni, valamint a szerzódés megkĺitéséhez szükséges adatait az árverés
Bonyolítójának megadni, és az ĺĺrverésen vállalt feltételekkel adásvételi szerződést
kotni,

b.) 30 munkanapon belül köteles az źt\ta|a megajrĺnlott véte|źtr és a letétbe he|yezett
bánatpénz közcitti összeg kiilönb<izetét a Kiíró źilta| megjelölt bankszám|źtta
beťlzetni, valamint a szerzódés megkötéséhez szfüséges adataít az arverés
Bonyolítójanak megadní, és az aľverésen vá||a|t fekételekkel adásvételi szeruődést
kötni, amennyiben avéte|źrat munkáltatói támogatásból, vagy lakás.takarékpéĺutźti
kiÍizetésből, va1y állami gondozásból kikeľült személy ľészére nýjtott
támogatásból kívánja megfizetni, és az erľől szóló hiteles igazo|ź.st az źtrvęrés
megkezdése előtt a Bonyolítónak źńadja,

74.

15.

76.

79.

80.

77.

78.

81.

82.
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83.

84.

85.

86.

87.

88.

c.) 15 naptári napon belül köteles az źital'a megajĺánlott véte|źrat, amegajźnlott vételiíľ
50%o-ának megfelelő összegig a Kiíró által megjelĺilt bankszám|źra beťlzetni,
valamint a szerződés megkĺitéséhez szĹikséges adatait az iírverés Kiírójanak
megadni, és az aľverésen vźi|a|t feltételekkel tulajdonjog fenntartással vagy
fiiggőben taľtással adásvételi szerzodést kötni, amennyiben a vételiírat banki hitęl
fe|haszná|ásával kívrĺnja kiegyenlíteni. A vevő által megajanlott teljes vételźrat az
árveľés napjától számított 45 munkanapon beltil kell kiegyenlíteni.

d.) a vételér megťlzetésére nyitva á1ló határidő, a nemzeti vagyonľól szóló f}l|. évi
CXCW. törvény 14. $ (2) bekezdésében szabályozott ę|ovétsárlási jog fennállása
esetén, az elővásárlási jog gyakorlásara fennálló idő lejáľtának a nyertes
aj rínlattevővel történő közlésének napj ával kezdődik.

Vevő az źůtala megajanlott vételár 20 %-źn foglaló címén ťlzeti meg az e|adő részęre.
Bonyolító a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges nýlatkozatot a teljes véteIźtr
beérkezését követő 5 napon belül kĺiteles kiadni. Tulajdonjog fenrÍartással vagy
fiiggőben tartással kötött adásvételi szeľződés esetén a vevőnek felľóható köľĹilmény az
is, ha a banki hitelt a szerződésben meghatiĺľozotthatźtridőben nem kapja meg.

A nyeľtes ajrĺnlattevő elveszti szeľződéskĺitési jogosultságát és az á|ta|a megťlzeteLt
bźnatpénzt,haa 84.) pontban meghatźrozott kötelezettségeinek nem tesz eleget.

Nem jáľ vissza a nyeľtes ajánlattevőnek a bźnatpér-a,,ha

a) a lakás-takarékpénztźr-ĺ kifizetés nem történik meg,

b) a kért tiímogatást elutasították,

c) a vevő a banki hitelt nem kapja meg,

és a teljes véte|árat hataľidőben nem fizeti meg.

Bonyolító abeťlzetett összegből abźnatpéĺlz_ foglaló _ és felmerült kĺiltségei levonását
kĺjvetően fennmaradó ĺisszeget a szerzodéskötési hatríridő utolsó napjától számított 15

napon belül kamatmentesen fizeti vissza vevő részére.

Amennyiben a nyertes ajźn|attevő szeľződéskĺjtési jogosultságát elvesztette, Bonyolító a
második legjobb ajánlattevőt - 15 munkanapos jogvesztő hataridővel - írásbar\ az
árverésen áIta|a megajánlott vételáľon szeľződéskötésre hívja fel. Amennýben a
második ajźn|attevő a felhívásban foglaltak a|apjźn élni kíván az adásvételi
szerződéskötés lehetőségével, a Kiíró az előző pontokban foglaltak értelemszerű
a|ka|mazásźxalazadásvételiszerzodéstmegköti.

Új árverést kell kiími abban az esetben, ha

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

b) az áwerésen többen is regisztľáltak, de a kikiáltási árat meglla|adő ajźn|atot senki
nem tett, íEy a kikiáltási ĺírat többen is tartjrĺk, és az azonos ajanlatot tevők a
vagyontár gyat nem kívánják közösen megvásárolni.

2. Az ingatlan biľtokátľuházása

89. Eladó az ingat|arÍ a véte|źn egyĺisszegű megfizetése esetén a vétęlár teljesítését követő,
15 munkanapon belül adja biľtokba. Amennýben a Budapest Főviĺľosi
onkoľmanyzatnak va1y a Magyaľ Áĺamnat elővásárlási joga vaÍL, az elővásĺĺľlási jog
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gyakorlásaľa vonatkozó ný|atkozat kézhezvéte|ét, illetve az elővásarlási jog
gyakorlásĺára rendelkezésre álló határidő eľedménytelen elteltét követő 15 munkanapon
belül - e|ore egyeztetett időpontbarl - adjabirtokba.

A vételáľ banki hitelből töľténő megfizetése esetén a biľtokátruházźs a véte|ár elađóhoz
ttirténő megérkezését követő 15 munkanapon belül - előľe egyeztetett időpontban -
történik.

Eladó az ingat|ant véte|ár részletekben tĺjľténő megfizetése esetén, a vételár 50 oÁ-źnak

megfelelő összegű vételárelőlegigazo|t megfizetését kĺjvető 15 munkanapon belül adja
biľtokba. Részletfizetés esetén az ingat\anra az onkormányzatjelzálogjogot, valamint
elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be.

V. FEJEZET
Bontásĺ és újjáépítési vagy átalakítási kötelezettséggel eladandó ĺngatlanokľa vonatkozó

veľsenyeztetés sajátos szabályaĺ

90. onkormźnyzati ingatlan (ingatlanrész) elidegenítése vagy önkormźnyzati ingatlannal
kapcsolatos vagyoni értékű jog hasznosítása úgy is lehetséges, hogy a jogszabálý
feltételek fennállása esetén az onkormźnyzatvźi|a|ja,hogy az ingatlanra önállóan vagy a
felhívásnak megfelelő ajĺánlatot benyujtók kĺjztil tfugyalás alapjan a kiválasztott
ajźn|attevÍĺvelegyĹittttlrsasházata|apít.

91. A 92. pontban foglaltakat kĺilĺinösen akkor indokolt a|ka|mazni, ha az onkormanyzat
bontási és újjáépítési vagy ata|akítási kötelezettséggel ad el épületrészeket, vagy tetőtér
beépítésre vagy emeletráépítésre, illetve kĺizös haszná|atű épületrész táľsasházi kiilön
tulajđonná való źltalakitź.sára (a továbbiakban egytitil építési munka) biztosít jogi
lehetőséget.

92. Az onkormĺányzat vá|Ia|hatja, hogy hozzájźm| atźrsashźzi a|apitő okirat módosításához,
ha a nyertes ajánlattevő az építési szabályok betaľtásával saját költségére új tĺáľsasházi
külön tulajdont hoz|étre, vagy a meglévő külĺin tulajdont bővíti, ideéľtve azt az esetet is,
ha a meglévő külön tulajdon elbontásáva| (ata|ak'ltásáva|) annak helyébe új külön
fulajdont hoz|étre.

93.E|ozętesen meg kell állapítani, hogy mely külön tulajdonĺészek lesznek az onkormźnyzat
kizárő|agos fulajdonában és azt, hogy a társashźni kĺizös tulajdonú épületrészekbő| az
onkormányzatme|yekre igényel kizźlrő|agoshasznźůatot és hasznosítási jogot.

94. Az építési munka e|végzésének céljával vagy feltételével hasznosított épületek esetén az
onkoľmĺĺnyzat e|őirhatja, hogy a nyertes aján|attevő a tźrsashézi közös tulajdonú
épiiletrészek felújítását is végezze el, ideértve indokolt esetben az eąyes tźrsashźzi kĺizös
fulaj donú kozmllv ezetékek cseréj ét is.

95.Ha az onkormányzat építési munkĺíľa kívan jogi lehetőséget biztosítani az onkormányzat
fulajdonában is álló épületen, a versenyeztetésről való döntés előtt meg kell á|Iapitaru,
hogy

a) az onkoľmĺĺnyzat źt|ta| éľtékesítendő ingatlan(rész) vagy beépítési lehetőség
igényelhető ellenéľtékének legkisebb összegét,
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b) az énĺtett épület(rész) állapota miatt szükség van-e aľra, hogy az onkormźnyzat
kote|ezze a nyertest az épi|et kĺizös haszná|atí épiiletrészeinek és/vagy ęgyes közös
hasznźiatűkozmuvęzętékekcseréjénekaze|végzésére,

c) meghataľozhatő-e az onkoľmanyzat rendelkezésére tLl''Iő adatok alapjźn a
munkálatok pontos mtĺszaki taľtalma és az ĺjnkoľmźnyzatítźlrsashéni kĺiz<js tulajdoni
hźnyada alapjźn szźmlitott vźrhatő költsége, ha a b) pontban foglalt kötelezettség
előírásľa kerül.

9 6. Az ajźn|attev otől igényelni kell

a) az előíľások figyelembe vételével készített részletes progľamot (leírást) a
tekintetben, hogy a projektéptilet bontása és újjáépítése, źLta|akitźIsa' a tetőtér
beépítése, emeletráépítés, illetve közös hasznźtlatű épiiletrész tźrsasházi külön
tulajdonná va|o áta|akítás sorłán milyen munkát kívĺán végezni (a megvalósítandó
éptilet funkciója, az tĺj épn|etľészek alapteľĹilete, elhelyezkedése, kapcsolódása a
megmaradó épületekhez),

b) a projekt épületen az ajźtn|attevo á|ta| szĹikségesnek taľtott azon fe|űjitási, átalakítási
munkálatok részletes múszaki taľtalmrának bemutatását és költségvetését, amelyek a
kclzĺjs haszná|atű épiiletrészeket és közĺis kozmívezetékeket, berendezéseket érintik,
annak a megváIaszolásával, hogy ezen munkálatok mennýben szükségesek az
aj ánlattevő által elvége zni kívént építési munkálatokhoz,

c) a b.) pont szeńnti _ az ajźnlattevő által elvégezni kívlánt, az íjjáépitési, átalakítási, a
tetőtéľ beépítési, emeletráépítési stb. építési munkálatokkal cjssze nem fiiggő -

felújítás (átalakítás) költségeihez az ajźn|attevő által az onkoľmányzattő| igényelt
hozzájźra|źts mértékét és a forľások źttadásának igényelt ütemét,

d) az ajźn|attevő kivitelezési orgalllzźtcióra vonatkozó elgondolásait és ľészletes
titemtervét a kivitelezésre, a kcizĺis épületrészeket érintő munkálatok műszaki és
pénzngy i Ĺitemtervéľe kiterj edő en,

e) az Önkormźnyzat szźtmáĺa felajĺĺnlott pénzbeli ellenérték méľtékéľe vonatkozó
ný|atkozatot,

Đ az ajánlattevő által vá||a|t garanciák megjelölését a fe|ajźnlott pénzbeli ellenérték
megfizetésére és az elvégezni kívrínt munkálatokľa,

g) a tźrsashźn alapitő okiratának valamint a szervezeti és működési szabá|yzatźnak
ajźn|attevó által javasolt szĺivegét az építési munkfü elvégzése utáni időszakľa,
ideéľtve a tfu sashźz mfü ö dés i kĺiltsé gei me ghatźr ozásrínak az elveit i s.

97. Az ingatlan tulajdonjogának eladásĺĺra meghiľdetettpáIyázat esetében a minimális vételár,
ha a Kiíró magasabb összegről nem dĺint, első esetben az értékbecslésben meghatározott
likvid forgalmi érték 100 oÁ-a. Ha a versenyeztetésí eljáľás eredménytelen, a kĺivetkező
páIyazati kiírásban, az e|ozőek szerinti foľgalmi érték 75 %o-éú, a ktivetkező pá|yźnatok
sorĺĺn pedig a forgalmi érték 50 %-źtt ke|| minimális vételarként szerepeltetni. Ha a
versenyeztetési eljaľás eľedménýelen volt, akkor a fentiektől eltérően a Kiíró másként
dönthet.

VI. FEJEZET
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A veľsenyeztetési elj áľások elektľonĺkus lebonyolításának szabályaĺ

98. Az elektronikus veľsenyeztetési eljáĺás lebonyolításźra az előzőekben leírtakat kell
a|ka|mazĺi az e fejezetben foglalt eltérésekkel.

99. A lakásbérbeadásra irányuló versenyeztetési eljáľás kivételévęl minden esetben
lebonyolítható a versenyeztetési eljarás elektronikus úton.

100. A Kiíró dönt aĺról, hogy a versenyeztetési eljárást hagyomiínyos' vagy elektľonikus
úton kívánj a lebonyolítani.

l01. A versenyeztetési eljárás lebonyolítására olyan elektronikus felület haszĺźĺ|ható, amely

a) rendelkezik a rendszerbe tĺjľténő külső behatolás elleni védelemmel,

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

c) a rendszer a|ka|mazása mellett biztosítható, hogy a versenyeztetési eljárásban csak
olyan szené|y, szewezet vegyen tészt, amelýk a ľészvételre vonatkozóan
rendelkezik a Bonyolító által megtett regssztrációval,

d) a rendszeľ a|ka|mazása mellett a versenyeztetési eljárás az e|ózóekben felttintett
versenyeztetési szabályok betaľtásával lebonyolítható,

e) biztosítható a versenyeztetési eljaľás nýlvánossága,

Đ a rendszerből a versenyeztetési eljárás |ezáĺź.sát követően nyomtatásban tételes
jegyzőkönyv kinyerhető' amely tarta|mazza a versenyeztetésí eljĺĺrással érintett
ingatlan azonosítóit (cím, helyrajzi szám, alapteľület, funkció, komfortfokozat, stb.)
a minimális bérleti díjatlvéte|arat, árverés esetén a litlépcső mértékét, az ajźn|attevó
azonosítőjźú, a |icitá|ás menetét, a licitlépcsíĺre ajźn|atot tevő azonosítőjźú, az
időpecsétet.

102. A Pá|yázó - mint aukciós résztvevő - az Intemęten keľeszttil csatlakozhat az aukciós
rendszerhez és az elektľonikus versenyeztetési eljárás során folyamatosan adhat ajźnlatot.

1 03. APá|yáző elektľoníkus levélben kap meghívást a regtrsztrá|áshoz.

|04. Az aukciós rendszerbe töľténő belépés aregísztráció során megadott fęlhasználónév és
titkos jelszó segítségével tehető meg.

105. Az źlrverésen való részvétę| feltétele az un. első kĺjľös ajáĺůat benyújtása és azza|
egyidej{ĺleg, a kikiáltási áľľal- megegyezo összeg megfizetése.

106. Az elektronikus veľsenyeztetési eljárás keretében t.jzźrő|ag azok az árajźn|atok
(licitek) éľvényesek, amelyek kedvezőbbek az első helyen á|Iő ajánlati aÍnáI.

Io7. Abban az esetben, ha az ingfalan elektronikus árveľés útjĺín történő éĺtékesítése során,
tobb Pá|yázó nyújtott be ún. első körös aján|atot, de ezt követően nem keľült soľ további
árajánlat (licit) megtételére, az aján|atot tett Pá|yázők az elektronikus versenyeztetési
eljĺáľás nyertesei. A Kiíró az e|jáĺás |ezźrásźlt követően haladéktalanul, de legfeljebb 2
munkanapon belül értesíti a Pźúyźtzőkat arrő|, hogy egyiittesen és egyenlő aľlĺnyban
minősülnek az érverés nyerteseinek és a:ľól, hogy kĺĺzösen vehetik meg az ingatlant.
Amennýben az adäsvétę|i szęrződés megkötéséig a nyertesPźt|yázőkmegállapodnak arra
vonatkozóan, hogy milyen aĺźnyban vásráľolják me9 az ingatlant Kiíró megkoti az
adásvételi szerződést. Amennýben a nyertes Pá|yénők nem tudnak megállapodni, vagy az
adásvételi szerződés megkĺitéseként meghatěrozot1 időpontban nem jelennek meg és
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távollétiiket előzetesen nem mentik ki, a Kiíró eredménýelnné nýlvánítja az elektronikus
veľsenyeztetési elj ĺárást.

108. Az elektronikus versenyeztetési eljárás tervezett időtartama a Bonyolító döntése
a|apjźn minimum 15 perc, azonbanha az utolsó 2 percben éľvényes, a versenyeztetési
eljrĺrás szabźt|yainak megfele|ő źlrajźn|a (licit) megtételére keľül sor; az elektronikus
versenyeztetési eljĺáľás további 2 peľccel meghosszabbodik, mely időtartam a|att
valamenný Pźůyaző további trajźn|at (licit) tételére jogosult.

109. Az elektronikus versenyeztetési eljĺĺrás |ezálrulźsáĺőI az informatikai rendszer
táj ékoztatj a a P á|y źuokat.

110. Az elektoľnikus veľsenyeztetési eljaľásról felvett jegyzőkcinyvet a Bonyolító hitelesíti,
ügyvéd vagy közjegyző á|ta| tĺjrténő ellenjegyzése nem szükséges.

111. A Kiíró nem felel azokért a hibákért, melyek a Páiyaző technikai berendezéseinek
alkalmatlansága, vagy az elektonikus versenyeztetési e|járás lebonyolításźrra szo|gźilő
elektronikus felelületen) vagy az elektľonikus felületet mfüödtető rendszerben rajta kívül
á11ó okból történt'

|l2. A Kiíró felfüggeszti az elektonikus versenyeztetési eljáľást, ha a Pźt|yazó önhibájan
kívĹil nem kapta meg a licitáláshoz szükséges kódot. Az elektronikus versenyeztetési
e|jarás a kód átvételének ígazoIásáva| folýatódik.

VII. FEJEZET
HatáIyba léptető ľendelkezések

Jelen szabáIyzatban foglaltakat 2017. május 11. napjátó|, ezenhatározat elfogadását kcivetően
kell a|ka|mazní, amellyel egyidejűleg a Képviselő-testÍilet a 40l20I7. (II.02.) szálmtl
hatźtr ozatźú vi s sz avonj a.
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