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40120|7. (II.02) számú határozata | ..................ĺ20|7. (v...) számú batározĺta
az onkoľmányzat tutajdonában ĺllĺ | az Onkoľmányzat tulajdonában áltó
ingatlanvagyon hasznosításáľa, | ĺngatlanvagyon hasznosításáľa,
tulajdonjogának áúrahízásárĺ vonatkozrí | tulajdonjogának áftrubiá,zńsőra vonatkozó
veľsenyeztetés szabályaĺľĺól I versenyeztetés szabályaiľĺól

6. Az ajánlat, aján7ati kötöttség

25. A pályáző pźiyázatái zćlĺt, je|zés nélktili
borítékban, 1 példányban köteles az aján7atok
benyújtására nyitva álló hatáľidőben és helyen, az
adott pźiyázatra utaló jelzéssel, a páIyázati
felhívásban meghatźrozott módon benyújtani.

39. A ptiyt.zatokat alega|ább 3 tagÚ Bontó
Bizottság a bontĺást követő 15 napon belül foľmai
és tartalmi szempontból értékeli.
40. Apályázat eĺbírá|ásában és a Bontó
Bizottságban nem vehet tészt az a személy, aki
pá|yázó, vagy annak
a) közeli hozzátartozója [Ptk.8:1, $ (1) bekezdés
1. pontl,
b) munkaviszony' illetve köztisztviselői
jogviszony a|apjéln felettese vagy alkalmazottja,
c) más szerződéses jogviszony keretében
fo g|a|koztatój a v agy fo glalkoztatottj a,

d) tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy taga,
amennyiben apźiyźnó jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet.

45. A Bontó Bizottság munkájáľól jegyzőkönyvet
kęll készíteni, amel5mek tartalmaznia kell
kiilönĺjsen
a) apá|yázattźrgyát,
b) a lebonyolítás rövid ismertetését, abeérkezett
pźůyázatokszámát,
c) a b eérkezett p tiy ánatok ö s szefo glalását,
d) a pá|y ázatok éľtéke l é sén ek fő bb szemp ontj ait,
e\ apályázati kiírásban szereplő birźúati
szempontok szeľinti legkedvezőbb páiyázat
j avaslatának indokait,
f) a p á|y ázati elj ráľás eredményének ö s szefo glal ó
iľtékelését. az e|ső és a második helvre iavaso|t5t. az e|ső és a második helvre i

6. Ę ajźnlat, ajánlati köttittség
k) Eľtékelő Bizottság: a páĺyázatban
megadott paraméterek alapján a beérkezett
ajánlatokat értékelő, rangsoroló, 3 tagból ólló
bizottság, mely szüĺrség esetén hiónypótlás ír eIő
és javaslatot tesz az eredmény mególlapítására.

f5. A' pá|yáző pźiyázatźń zárt, jelzés nélktili
borítékban, a páĺyózati felhívósban meghatározott
p éldány szdmban köteles az ajánlatok benyújtására
nyitva ál|ó hatáľidőben és helyen, az adott
pá|yázatra utaló jelzésseI, a pćiyázati felhívásban
megllatár ozott módon b enýj tani.

39. Apźiyázatokat a legalább 3 tagí Ertékető
Bizottság a bontást követő 15 napon be|ül foľmai
és tartalmi szempontból értékeli.
40' A pá|y ázat bonyolításában, e|bk á|ásábaĺ és az
Ertékelő Bizottsógban nem vehet résń. az a
személy, aLĺpá|yázó, vagy arnak
a) k<izeli hozzźttartozőja [Ptk.8:1, $ (1) bekezdés 1.

pontl,
b) munkaviszony, illetve köztisztviselői
jogviszony a|apjźln felettese vagy alkalmazottja,
c) más szerződéses jogviszony keľetében
fo g|a|koztatőj a v agy fo glalkoztatotd a,
d) tulajdonosa (ľésztulajdonosa) vagy tagsa,
amennyiben apá|yáző jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szerv ezęt.

45. Az Ertékelő Bizottság munkájáľól
jeryzőkönyvet kell készíteni, amelynek
tarta|mazrua kell ktilönösen
a) apályázatttrgyát,
b) a lebonyolítás rövid ismertetését, a beérkezett
pá|yázaÍokszámźú,
c) a beérkezett pá|yázatok cisszefoglalását,
d) a ptĺ|yźzatok étékelésének főbb szempondait,
e) a pá|yźnati kiírásban szeľeplő bíľálati
szempontok szeľinti legkedvezőbb pá|yźnat
javaslatának indokait,
f a ptůyázati e|járás eredményének összefoglaló
éľtékelését, az e|so és a második helyre javasolt
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pźiytző megjelölését.

52. A nem lakás céIjźtra szolgáló ingatlanok
bérbeadására(<ĺittpá|yázatbanaminimálisbérleti
díjat a Képviselő-testület nem lakás cé|jźra
szolgáló Ęatlanok bérleti díjaról szóló
határozata a|apján, az adott ingatlanľa vonatkozó
bérleti díj 100 %o-źbankell meghatározru.

53. Ha apá|yázati eljáľás eredménýelenül zárul,
ugyanarra aziĺgatIanra egy éven belül ismételten
|<lirt páIyázatban az 52. pontban meghatározott
bérleti díj 80 oÁ-át, az ezt követően ismételten _
harmadik alkalommal kiírt páIyźzatbaĺ a
béľleti díj 65 %o-át, az ęzt kĺivetkező
pá|yázatokban pedig a bérleti díj 50 %o-źú |ęhet
minimális bérlęti díjként meghatározni'

54. Amennyiben egy év a|att az 53. pontban
meghatározott ptůyázati eljárások mind
eľedménýeleniil fejeződtek be, az egy év elteltét
követően klirt pá|yźnati eljárásban a minimális
bérleti díjat ismétę|teĺ az 52. pontban írtak
alapj án kell meghat ározli.

páIyźnő megjelölését.

52. A nem ląkás céljára szolgáló ingatlanok
bérbeadósára kiírt pályázatban a minimális
bérleti díjat a Képviselő-testüIet nem lakás céljára
szolgóIó ingatlanok bérleti d{iáróI szóló
határozata alapj án kell mególlapítani.
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3. Lakások és a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítése

63.Ha a Kiíľó másként nem dönt a minimális
vételiár

66. A nyertes ajánlattevő köteles a pá|yźnat
eľedményéľől szóló értesítés kézhenételét kö-
vető 15 munkanapon belül adásvételi szerződést
kötni és
a) a véteIár egy összegben töľténő megfizetése
ęsetén az ajánlati biĺosíték összegével
csökkentett - vételźrat az adásvéte|i szerződés
megkötéséi g eladónak megťlzetri,

c) rész|etťĺzetés esętén - az ajaľiati biztosíték
összegével csökkentett _ vételár 50 %o-át a
szerződés megkötéséig megfizetni. A
fennmaradó vétę|źrhátralékot vevő legfeljebb l0
év a|att, a jegybanki alapkamatnak megfele|ő
méľtékii kamattal havonta esvenlő

3. onkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás
céIjára szolgáló ingatlanok elidegenítése

61. A minimális véte|ár, ha
összegľől nem dönt és a
rendelkezé s t nęm tarta|maz

a Kiíró magasabb
Szabźiyzat más

64. A nyeľtes ajánlattevő köteles a pźiyázat
eľedményéľől szóló értesítés kézhezv éte|ét követő
30 munkanapon belüI adásvételi szerződést kĺjtni
és
a) a vételĺźr egy osszegben tt)rténő megfizetése
esetén az ajánlati biztosíték összegével
csĺikkentett - vételárąt az adósvételi szerződés
megkotését követő 60 napon belĺil eladónąk
megfizetni,

c) rész|etťlzetés ęsetén _ az ajánlati biztosíték
összegével csökkentett vételar 50 %.át a
szerződés megkötését követő 60 napon belül
megfizetni. A fennmaradó vételárhátralékot vevő
a kiíró döntése a|apján legfeljebb 5 év alatt, a
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részletekben, minden hónap 15' napjáig köteles
megťrzetni. Részletfizetés esetén az
Onkormányzat a fennálló vételarhátralék és
járulékai erejéig jelzźiogogot, ermek
binosításátra elidegenítési és terhelési tilalmat
jegyeztet be első helyen az ingat|an tulajdoni
|apjźtra. Eladó az esedékes részletekről a szám|źú
a teljesítést követően állítja ki és küldi meg vevő
részére.

72. A|<ftlźůtási ár

c.) amenrryibeĺ az új árverés |<liĺására azérIkeru|
sor, mert az e|járás eredménýelen volt, vagy sem
az e|só, sem a második helyre soľolt ajánlattevő
nem kötötte meg az adásvéte|i szetződést, a
kikiáltási ár az eredménytelen árverés
felhívásában megj elölt ár.

84. A nyertes ajánlattevő az źtwetéstkövető

d.) a vételáľ megfizetéséľe nyiwa źi|őhatáridó, a
nemzeti vagyonľól sző|ő2011. évi CXCVI'
törvény 14. $ (2) bekezdéséven szabźilyozott
elővásárlási jog fennállása esetén, az elóvźsźr|ási
jog gyakorlásárafennźůló idő lejáľtának a nyeľtes
pźiy ázőv a| töľténő közlésének napj ával kezdődik.

99' Az ingatlan fulajdonjogának eladására
meghirdetett pá|yázat esetében a minimális vé.
teláľ első esetben az értékbecslésben
meghatározott likvid forgalmi érték 100 %o-a' Ha
a versenyeztetési eljáľás eredménýelen, a
következő pá|yźnati kiírásban, az e|ozĺ5ek sze-
rinti forgalmi érték 75 yo-źLt, a kcivetkező
pá|yázatok során pedig a forgalmi érték 50 yo-źLt

kell minimális vételráľként szerepeltetni. Ha a
versenyeztetési eljaľás eredménýelen volt, akkor
a fentiektől eltérően a Kiíľó másként dönthet.

jegybanki alapkamatnak megfelelő méľtékű
kamattal növelten, havonta egyenlő ľészletekben,
minden hónap 15. napjáig köteles megťĺzetli.
Részletťlzetés esetén az oĺtkormáĺyzat a fennálló
véte|árhätralék és járulékai erejéig jelzálogjogot,
errnek biztosításara elidegenítési és terhelési
ti|almat jegyeztet be első helyen az ingat|an
tulajdoni |apjára.

70. A minimális kikiáltási ór, ha a Kiíró
magasabb nemdönt

c') amennyiben az új árverés kiírására azért keri|
sor, mert az eljárás eredménýelen volt, vagy sem
az elsíS, sem a második helyľe sorolt ajánlattevő
nem kötötte meg az adásvéte|i szerződést, a
kikiáltási ór az utolsó eredménytelen árverés
feĺhívdsdban megi elölt ár.

82. A nyeľtes ajánlattevő aztrveréstkövető

d.) a vételáľ megfizetésére nyitva źi|őhatźridő, a
nemzeti vagyonról sző|ó 2071' évi CXCVI.
törvény 14. s (2) bekezdésében szabályozott
elővásárlási j og fennállása esetén, az e|óv ásár|ási
jog gyakorlására fennálló idő lejáľtának a nyeľtes
aj dn l at t ev őv e l totént5 kĺjz| ésének napj áv a|
kezdődik.

97. Az ingatlan tulajdonjogának eladásaľa
meghirdetett pá|yázat esetében a minimális
véte|źr, ha a Kiíró magasabb összegről nem dÓnt,
első esetben az értékbecslésben meghatźrozott
likvid forgalmi érték 100 oÁ-a. Ha a
versenyeztetési e|járás eredménýelen, a
kĺjvetkező pźiyźnati kiírásban, az e|ł5zőek szeľinti
forgalmi éÍték 75 oń-át, a következő pźiyźuatok
során pedig a forgalmi érték 50 %-át kell
minimális vételiáľként szerepeltetni. Ha a
versenyeztetési eljáľás eredménýelen volt, akkor
a fentiektől eltéľően a Kiíľó másként dönthet'
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