
Szigetbecse Közsé g 0n kormányzata
l2l20t2. (v. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról ós a vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól

Szigetbecse Közsé gi onkormárryzat Ké pviselőtestülete a helyi önkormányzatokről szóló l990.
é vi LXV. törvé ny 16. $ (1) bekezdé sé ben, az Alaptörvé ny 32. cikk (l) bekezdé s e) pontjában) az
államháztartásról szóló 20l|. é vi CXCV. törvé ny 97. s (2) bekezdé sé ben, valamint anemzeti
vagyonról szólő Z0l l. é vi CXCVI. törvé ny 5. $ (2) bekezdé s b)-c) pontjaiban nyert felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja.

I. FEJEZET
A RENDELET CÉ LJA É s HarÁrya

A rendelet cé lja

1.S

A rendelet cé lja a Szigetbecse Közsé gi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdo-
nában á1ló vagyon megőrzé se, haté kony használata, hasznosí tása megóvása, napraké sz nyilvántar-
tása, a tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályozása, s ezáltal az önkormányzat kötelező é s ön-
ké rrt vállalt foladataihoz a gazdasági alapok biaosí tása.

A rendelet hatálya

2.S

(1) E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lé vő ingatlanokta' ingó vagyontár-
gyakra, vagyoni é rté kű jogokra, é rté kpapí rokra é s társasági ré szesedé sekre (a továbbiakban: ön_
kormányzati vagyon).
(2) E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati vagyon elidegení té sé re, megterhelé sé re, haszná-
latba vagy bé rbeadására é s más módon törté nő hasznosí tására, ideé rtve az önkormányzati vagyon
vagyonkezelé sbe ad ását é s vagyon Í ár gy ak megszerzé sé t is.

II. FEJEZET
AZ ÖNKonmÁNyzATI vAGYoN É S NYILVÁNTARTÁsA

Az iin korm ány zati Ya gyon

3.S

(1) Az önkormárryzat teljes vagyona a 2. $ (l ) bekezdé sé ben nreghatározott vagyontárgyakból áll.
(2) A vagyon - rendelteté se szerint _ a törzsvagyonból é s üzleti vagyorrból tevődik össze.
(3) A törzsvagyonba tartoző vagyontárgyak köré t tötvé ny, valamint az önkorrnányzat jelen rende-
Iete állapí tják meg.
(4) A helyi onkorrnátryzatkizárő|agos tulajdonát ké pező nemzeti vagyon köré t a nemzeti vagyo11-
ról szóló 20l1. é vi CXCVI. torvé ny ( a továbbiakban: vagyoritorvé rry) 5. s (3) bekezdé se hatá-
rozza lneg.
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(5) A ké pviselő-testület az önkorm ányzati vagyonból nem minősí t vagyonelemet nemzetgazdasá-

gi szempontból kiemelt jelentősé gű nernzeti vagyonnak-
(q d, (a) é s (5) bekezdé sberr meghatározott vagyontárgyakon kí vül minden egyé b az önkor-

mányzat üzleti vagyonának rninősül.
(7) A rendelet 1. mellé klete tartalmazza aZ önkormányzat

fogalomké ptelen'
korlátozottan forgalomké pes, é s

üzleti vagyontárgyait.

Az ön korm ányzati vagyon nyilvánta rtása

4.$

(l) Az önkormányzat vagyonát a polgármesteri hivatal tartja nyilván a számvitelről szóló 2000.

é vi C. törvé ny előí rásairrak megfelelően.
(2) Az önkormányzat tulajdonában lé vő ingatlan vagyon é s annak váLtozásai azingatlan vagyon

katasáerben kerül nyilvántartásra.
(3) A katasztet e|ké szí té sé ről, folyamatos vezeté sé rőI,továbbá az önkonnányzattulajdonába ke-

rü1ő ingatlanok tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba törté nő bejegyezteté sé ről, a kaÍ asz-

terb en v alő átv ezeté  sé rő l a j e gy ző gondo sko d ik.
(4) Ha az önkormányzatvagyona ú j vagyontárggyal gyarapszlk, a szerzé ssel egyidejűleg vagy a

sz|'erzé stkövető ké pviselő-testületi ülé sen kell donteni a vagyontárgy minősí té sé re vonatkozóan.

Az önkorm ányzati vagyon számbavé tele, a vagyonkimutatás

s.s

Az önkorm ányzattulajdonába tarÍ oző vagyonelemekről a Magyarország helyi önkormányzatairőI

szőlő 20|1. é vi CLXXXIX. tcirvé ny l10. $-ában meghatározottak szerinti nyilvántartást kell ve-

zetni.
Az önkorm ányzati vagyon é rté ké nek meghatározása

6.S

(1) Az önkormányzat a vagyon tárgyának é rté kesí té se, megterhelé se eseté n a vagyontárgy for-

galmi é rté ké t:
a) ingatlan Vagyon é s vagyoni é rté kű jog eseté n 3 hónapnál nem ré gebbi forgalmi é r1é k-

becsÉ s, illetve ha rendelke zé sre áII egy é vné l nem ré gebbi é rté kbecslé s vagy tizleti é rté ke-

lé s, osszehasonlí tható ingatlané rté k, ennek felülvizsgáltváItozata a|apján;

b) ingó Vagyon eseté n legalább a könyv szerinti nyilvántartás alapján;

c) tagsági jogot megtestesí tő é rté kpapí r eseté n:

utolsó napi tőzsdei zárőárfo|yamon Vagy - arnennyiben kedvezőbb - az é fté kesí té s

elotti 30 naptári napon belül, az egyes tozsdei kereskedé si napok zárőárfo|yama alap-

j ál'l számí tott át l agé rté ke n ;

másodlagos é rté kpapí rpiacon forgalmazott é r1é kpapí r1 az é té kpapí r kereskedők által a

saj t ób ari közzé tett r'é te l i közé p ár fo l yarno n ;

táisasági ré szesedé s eseté n, a számviteli szabályok szerinti hat hónapnál nem ré gebbi

é fté kelé S a1apulvé te1é vel;
cgyé b esetben né vé rté ken hatátozza meg.
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(2) VagyonÍ árgynak az (1) bekezdé sben meghatározottakon tú li egyé b hasznosí tása eseté n a va-

gyontárgy é rté ké n a tizenké t havi, enné l rövidebb idejű hasznosí tása eseté n a tizenké t hónapra

számí tott időarányos bé rleti, használati dí jat kell é rteni.

(3) Ha a szerződé s tárgya több vagyontárgy, a rendelet é rté khatárra vonatkozó rendelkezé seinek

alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes é rté ke az irány adő.

III. FEJEZET
AZ ÖNKoRMÁNYZATI vAGYoN FELETTI TULAJDONOSI JoGoK

GYAKoRI ÁsÁNax xÖzÖs SZABÁLYAI

7.S

( 1 ) A tul aj donosi j o gokat az önkor mány zat ké pvi sel ő-testülete gyakorolj a.

(2) A tulajdonosijogok gyakorlója az önkormányzatvagyontárgyainak kezelé sé tjogszabály alap'
ján' illetve vagyonkezelé si szerződé ssel másra bí zbatja. A vagyonkezelő a tulajdonos nevé ben
jogszabáty valamint eseti vagy általános meghatalmazás alapján gyakorolja a tulajdonost a polgá-

ri jogi kapcsolatokban megillető jogokat é s teljesí ti a tulajdonos ilyen kötelezettsé geit.

8.S

(1) Az önkormányzat vagyonkezelő szervé t megilleti a működé s felté teleké nt rájuk bí zott va'
gyonra vonatkozóa n az ingy enes használat j o ga.

(2) Azönkormányzat vagyonkezeIő szerve köteles arábí zottvagyont megőfizni, a rendes gazdál-

kodás szabály ai szerint használni.
(3) Az önkormányzat vagyonkeze|ő szerve - a költsé gveté si rendeletben meghatározoÍ t keretek

között - jogosult illetve köteles a működé s felté teleké nÍ rábí zott vagyontárgyak:
a) b irtokl ás ár a, basználaÍ ár a,

b) fenntartására, üzemelteté sé re, karbantartására.
(4) A vagyonkezelő beruházást, felú jí tást csak a k<iltsé gveté si rendeletben szabályozott módon é s

keretek között vé gezlret.
(5) A vagyonkezelő szerv által szetzeÍ t vagyontárgy az önkormányzat tulajdonába é s a vagyon-

keze|ó szerv használatába kerül.

Az ön korm ányzati vagyon átruházása

e.s

(1) Az önkormányzati tulajdonban álló nemzeti Vagyon tekinteté ben tulajdonjogot átruházni az

átruházás időpontjában lratályos költsé gveté si törvé nyben meghatározott é rté khatárt meghaladóan

csak versenyezteté s ú tján lehet.
(2) Az önkorrnányzaÍ i vagyon nyilvános é rté kesí té sé re, hasznosí tására vonatkozó dönté s aIapján

a versenytárgyalás lebonyolí tása a polgárrnesteri hivatal feladata.
(3) A szerződé s megköté sé re az önkormányzat ké pviseleté ben a polgármester jogosult.

Felajánlott \'agyon elfogadása

10.s

(l) Vagyon tula.idonjogárrak ingyelles Vagy kedvezrné nyes megszevé sé rőL, felajánlás elfogadásá-

ról a ké pvisclo-testület llatároz'
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(2) Ajándé kké nt' öröksé gké nt nem fogadható el olyan hagyaté k, melynek ismert terhei elé rik
vagy meghaladják a hagyaté k é rté ké t.
(3) A felajánlott vagyon csak abban az esetben fogadható el' ha a kedvezmé nyezett a vagyon el-

fogadásával egyiitt járó tulajdonosi kötelezettsé gek teljesí té sé re előrelátlratólag tartósan ké pes.

Az ön korm ányzati követelé sek elengedé se

11.S

Az önkormányzaÍ a következő esetekben mondhat le ré szben, vagy egé szben követelé sé ről:
a) csodegyezsé gi megállapodásban;
b) bí rói egyezsé g kereté ben;
c) felszámolási eljárás során, ba a fel'számoló által í rásban adott nyilatkozat alapján az

várhatóan nem té rül meg;
d) ha a követelé s bizonyí tottan csak vesztesé ggel vagy aránytalanul nagy költsé g ráfordí -
tással é rvé nyesí thető;
e) a kötelezett nem lelhető fel, mivel a megadott cí men nem található, a felkutatása doku-
mentáltan nem járt eredmé nnyel é s vé grehajtás alá vonható vagyontárggyal nem rendel-

kezik.

IV. FEJEZET
RENDELKE ZÉ )s AZ EGYE S ÖNronmÁNyzarr TULAJD oNÚ

vAGYoNrÁncyarxar,

A forgalomké ptelen törzsvagyon feletti rendelkezé si jog gyakorlása

12.s

(l) Forgalomké ptelen törzsvagyon nem idegení thető el, nem terhelhető meg' vállalkozásba nem

appor1álliató, nem lehet követelé s biztosí té ka é s tartozás fedezete. Az erre irányuló szerződé s

semmis.
(2) A forgalomké ptelen önkormányzati vagyon tulajdonjogát nem é rintő hasznosí tásárő| a ké pvi-
selő-testület dönt.
(3) Az önkormányzattu|ajdonábanlé vő köáerületen közművek é s az ezekkel összefiiggő egyé b

é pí tmé nyek lé tesí té sé hez' bőví té sé hez é s áthelyezé sé hez a tulajdonosihozzájárulás megadásáról

az önkormányzatnevé ben a polgármestert dönt.

A korlátozottan forgalomké pes vagyon feletti rendelkezé si jog gyakorlása

13.S

A korlátozottan forgalomké pes vagyontárgyakkal kapcsolatos valamennyi tulajdonosi jogosult-

ságban a ké pviselő-testti1et határoz.

Az iizleti vag}/on feletti rendclkezé si jog gyakorlása

14.S

(|) AzönkorrnányzaÍ ifeladatokeIIátásában né lkülözhető üzleti vagyonnal vállalkozásvé gezhető.
(z) A,z önkorntányzat csak olyan vállalkozásban velret ré szt, arnelyben felelőssé ge nenr haladja

meg a vagyoni hozzájárulás mé rté ké t.
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(3) Az üzleti vagyonnal kapcsolatos valamennyi tulajdonosi jogosultságot ké pviselő-testület gya-
korolja.

V. FEJEZET
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

ls.s

(l) A vagyon elidegení té sé t, hasznosí tását:
a) a ké pviselő-testület é s bizottságai,
b) a polgármester;
c) a jegyzó,
d) az önkormányzat vagyonkezelő szervei kezdemé nyezhetik.

(2) A ké pviselőtestület dönt a vagyontárgy minimális é rté kesí té si, hasznosí tási összegé ről.
(3) A versenyezteté si eljárás szabályait e rendelet 2. számű mellé klete határozzameg.

VI. FEJEZET
z1.po RENDELKEZÉ SEK

1ó.s

(l) E rendelet2}l2.jú nius l-jé n lé p hatályba.
(2) 

^ 
rendelet hatálybalé pé sé vel egyidejűleg hatályát vesái az önkormányzat vagyonáról é s a

v agy ongazdálkodás szab ály air ől szó l ó 7 l l 99 6. (XL 26.) szám'(l rendel et.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament é s a Tanács
20 0 6 / l23 /EK irányel vnek val ó me gfel el é st szolgálja ;'

Szigetbecse, 2012. május 29.

I4-Ltt:t;- 'yt-

Katona É va
jegyző

Kihirdeté si záradé k:
A rendelet kihirdetve 2012. május 30. napján Szigetbecse Közsé g Polgármesteri Hivatalának hir-
detőtábláján.

!J-^,tnoni L;-
Katona É va

jegyzo

Qir/rr't u1o,

ilolgáfmester



I. mellé klet az önkormányzat
gazdálkodás szabályairól szóló 12/20I2. (V.

vaglonáról é s a vagyonnal való
3 0.) önkormányzati rendelethez

Helyr.szám Megnevezé s

Torzsvagyon
Forgalonké ptelen

Te1. ter (m2 )

I4
18/ 2

220
252
34'7
380
/ ?o

46r
418
484
491
501
5r0/ 2
5r0/ 3
5r0/ s
5r0/ 6

5r0 / -1

510/ 9
511
s33
5s0
591
599/ t0
563
600
64'7
'716

733
81"'7

82r
II4I/ 1

05
01/ 14

010
0r2/ 1

01.2 / 2
0r5/ 3
016
078/ 2
020
028
036/ 6
037
041
042
n\l/ ?
056/ 9
059/ 1

059/ 9
060
065
061
068/ 1

068/ 88

Park 372
Közterület 590
Önkormányzati közú 't 1878
Önkormányzati köztit 9892
Belterüfeti gyüjtőú t 253
Önkormányzati közú t 3909
Önkormányzati közut 1807
Önkormányzati kÓzuL 502
ÖnkormányzaLi kÓzut 589
Önkormányzati közut 3106
Önkormányzat'i közut 1688
Makádi ú t fö]dterü]_ete 28442
Belterületi gyüjtőú t 8955
Belterü]-et j- qyü j tőú t 6644
Be]_terüJ_eti qyű j tőú t 6238
Belterüfeti qyüjtőú t 6994
Belterüfeti gyüjtőú t 488'l
Ba]-assi té r I41 68
Be]-terüIeti qyüj tóú t 2'7 93
Be]-területi gyüjtóú t 6110
Tó Lőrinc utcában 8436
Ba]-assi té ri tó 12121
TÓ területe 2521I
Belterüfeti 9yü1tőú t 1-166
Belterüfeti gyű1tőú t 3700
Be]-területi qyüjtőú t 4436
Be]_terüf eti qyüj tőú t 1'3'7 9

Be.]_területi gyüj tőú t 6169
Belterületi gyüjtőú t 6108
Bef terü.]-eti gyü j tőú t 1584
Út 1539
Önkormányzati kÖzú t 5385
Kü.]_terüfeti ú t 8895
Lóré vra vezető ú trÓ] 1895
Szigetbe. Lóré vra ú t 6451
Szigetbe. Lóré vra ú t 9624
Külterületí  ú t '1921

Önkormányzati közut 7854
Önkormányzati kőzut 14948
Közú t Szigetbecse-LÓré v 1931L
ÖnkormányzaLí  közut 1968
Kü]-területi ú t 3942
Önkormányzati közÚt 4010
Önkormányzati közűt 1584
Önkormányzati kÓzut 731
Önkormányzati kÓzuL 7664
ÖnkormányzaLí  közut ]_579
Külterületi ú t L49I
KüIterületí  ú t 1506
Külterü.]-eti ú t 3034
Önkormányzatt közú t II524
Szigeti átjáró 0

KüIterüIeti ú t 3921
Kü]_terü1eti ú t 1546



068/103
0't0/ 3

Helyr . s zám

Ku-Lterulet r uE
Külterületi ú t

Megneve zé s

110 9
621 6

Tel- . ter (m2 )

0'70/ 44
0"70/ 65
01 0 / 71,9
070/1s0
090
091
094/ r0
091
098
099/ 1

010 0

010 3
010 8

0109/ 2s
0113
0115
0116
014 8

519
599/ s
603 / 1,2

682/ t0
125
829

200'7 / 1

200'7 / 26
2001 / 2-t
20r'7
2083
21-08
2721
2L36
2731
21-46
21,54
2164
2r'7'7 / 16
2111 / 19
2310/ 24
2310/ 25
2455
2466
2412
241 3
2523
2534
2550
2568
2580
26II
262r
2652
2661
268r
2696
21 51
2'7't8

Külterületi ú t 1350
Kü]_területi ú t 1664
Kütterüfeti ú t 1537
Kü]-terüIeti ú t 2616
Önkormányzat-i kÓzűt 13012
Keszegsor 0

KüIterületl ú t 546
Önkormányzati közti't 24039
Kompi ú t 0

Külterüfeti kozú t 2549
Kütterü]_eti ú t 15L28
Önkormányzati közú t 8789
Kü]területi ú t 3858
Kü1területi ú t 10L2
Önkormányzati kÖzut 10417
Kü]_területi ú t 2698
Önkormányzati közut 10984
Királyré ti dunasor 0

Kiszo1gáIÓ é s lakóú t 660
Gyalogú t 492
Közterüfet 292
Belterüfeti gyüjtőú t 2859
Kiszo1gá1ó ú t 163
Közterü]-et 8 68 4

Gya1ogú t 334
Gyalogú t 62I
Gya1ogú t 857
Sé tány KiráIyré ti dunasoron 91
Gyalogú t 1 6

Gyalogú t 55
Gyalogú t 44
Gyalogú t 52
Gyatogú t 3567
Sé tány naposparton 591
Gyalogú t 139
Gyalogú t 1 4

Gyalogú t 212
Gyalogú t 23
Lejáró KiráIyré ti dunasoron 323
Gyal-ogú t 881
Gya1ogú t L96
LejárÓ Kir. d. 196
Gyalogú t 163
Gyalogú t 91
Gyalogú t 47
Gyalogú t 42
Gyalogú t 1300
Gyalogú t 33
Gyalogú t 38
Gyalogú t 41'

Gyalogú t 2182
Gyalogú t 31
Gyalogú t 4I
Gyalogú t 48
Gyalogú t 2061
Gyalogú t 280
Gyalogú t 289



He1yr. szám Megneve zé s TeI . ter (m2 )

2803 Gyalogú t
2804 Gyalogú t
2813 Gyalogú t
2825 Gya}ogú t
284I Gyalogú t
2859 Gyalogú t
2864 Gya1ogú t
2865 Gya}ogú t
2868 Gyalogú t
291-1' Gyalogú t
2972 Gyalogú t
2932 Gya1ogú t
2933 Gyalogú t
2959 Dunaparti pihenőpark
2967 Dunaparti pihenőpark
2914 Dunaparti lejáró
068/2 Termőfofd-Szí get park ré sze

r66
ZJJL

6t
98

411
I4

222
11
29

2T8I
oo

718
488

2622
38'7 4

159
21919

He1yr. szám Megnevezé s

Tórzswagryon
Korlátozottan forga1omké pes

Tel- . ter (m2 )

44
62/ 1

16
'78/ 1

19/ 2
)1e

381
-t 26
r02
108
165
209
338
342
345
316
462
463
466
411
482
483

200't/ 31,
200'7 / 38
2111 / 9

21'71 / r'7
2111 / r8
255L
2809
2880
2955

03

YizháLőzat
Tóparti óvoda 7194
Tóparti óvoda 2124
Napközi é pülete 2048
Művelődé si ház 3116
Polgármesteri hivata]- 1399
orvosi rendefő udvar 554
André  Kerté sz em]-é kmú zeum I206
Áfta]-ános iskola 11696
Szo1gálati lakás 1418
Falumú zeum 2036
Dunasor tóparti erdő 2248
Önk. bé rfakás 819
Erdősor ú ti ]átszóté r 2001
Magtár dűIőről nyí 1ó erdő 2409
Magtár dűfőrő]- nyí 1ó erdő 1858
orvosi rendelő 644
GyÖrké é k mÖgÖtti erdő 2239
Erdő dűlőről nyilÓ kerL 359
Erdő dűlőről nyiló eedő 349
Maqtár dű]-őről nyi1ó erdő 1006
Magtár dí ilőrőI nyiló erdő 494
Magtár dí j'LőrőI nyiló erdő 7752
Üdü]-őte]-e k 38 3

Üdülőte]-ek 143
Üdülőtelek 178
Üdlilőtetek 32I
Üdü1őtelek 344
Szabadstrand 2691
Üdüfőtelek 429
Üdü1őte1ek 199
Üdütőtelek 251
KüIterü1eti erdő 22393



Helyr. szám Megnevezé s Tel . ter (m2 )

08
038 /
039
040
066
093 /

71 264
24899
37913

1 067
458 4

I61 1

Temető
Termőfö1d
Erdő
Sportpá1ya
Nádas a Ho1tá9 mellett
Horgás ztanya

Helyr . s zám Megnevezé s

Uzletí  vacÍ von
Eorga1omké pes

Tel . ter (m2 )

z
7't
28
65
10

390
392
391
404
41"1

4r8
4r9
420
460
599/ 6
6'7 3
6tq
680
828

1019
I021,
1052/ 1

10 61
1095
1101
230't
2370/ I
2310/ 9
2310/ 70
0r1/ 3
01,8 / 1

036/ 1

036/ 4

036 / -1

059/ 26

Fö]_dcsik a Honvé d utcában I81
Földterü1et 619
Kert 43
Bo]_t é s udvar 195 9
Tta1bolt 7626
Honvé d utcábóI nyi1ó ter. 5l1
Honvé d utca_Templom között 318
Makádi ú t-Jókai u.között 460
Makádi ú t-Jókai u.közÖtt 1011
Makádi ú t-Jókai u.között 21-9
Makádi ú t-JÓkai u.között 78
Makádi ú t-Jókai u.között 120
Makádi ú t-Jókai u.kÖzött 98
Közterület 54 9
Presszó terü]-ete 735
Makádi ú trÓl nyiló zártkert 28'75
Zártkert Makádi ú tróf 1335
ZártkerL Makádi u. v 7419
É pité si te]-ek 1135
Temető mögötti zártkert 575
Zártkert a temető mögött 496
Temető mÖgötti zártkert 1381
Temető mÖgÖtti zártkert 532
Temető mögÖtti zártkert 662
Ré ti u. vé gé né l zártkert 1698
Parce]_]ázás Dunával párh. 200
Udülőte]ek 4 1 6
Üdüf őte]-e k 476
Üdii]őte]ek 418
Szántó 9241
Termőfö]-d 85347
Termőf ö]-d 20326
Termőf ö]_d 514
Termőf Ö]-d 20838
Szántó 498
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2. mellé klet az önkormányzat vagyonáról é s a vagyonnal való

gazdótkocÍ ás szabólyairól szóló ]2/20]2' (V. 30.) önkorntányzati rendelethez

A versenyeztcté si elj árás szabályai

I.
Alapelvek

Az esé lyeg1lenlősé g elve: apályázati felhí váskor valamennyi ajánlattevő számára egyenlő esé lyt

kell biztosí tani az ajánlat megté telé hez szüksé ges információhoz jutás é s az alkalmazott

versenyfelté telek során. A pályázatot ú gy kell kií rni, hogy a szabá|yszerűen, időben berryú jtott

páty ázati aj árilatok összehasonlí thatóak legyenek.
A nyi|y,1i11rssóg elve: az e|játásban a teljes körű nyilvánosságot kell biztosí tani. Minden pályáző

számátahozzifé rltetové  kell tenni minden olyan adatot, amely szüksé ges ahhoz, hogy a pályáző

megalapozott ajánlatot tudjon tenni é s amely nem sé rt tizleti titkot.

A iersbny fisztastí gdnak elve: a pá|yázat kií rója köteles a meghirdetett pályázati felté teleket

tisáeletben tartani é s biztosí tani apályázat kií rásával, é rté kelé sé vel kapcsolatos dönté si folyamat

tisztaságáÍ . 
II.

Általános rendelkezé sek
l') A versenyezteté s a tulajdonosi jogok gyakorlójának (ké pviselő-testület) dönté se alapján

megvalósulhat ingó- é s ingatlan vagyontárgy é rté kesí té se, hasznosí tása (bé rbeadás) eseté n:

a) páIyázati eljárás vagy
b) árveré s ú tján'

2.) A pályázati eljárás lebonyolí tható:
a) nyilvános;
b) zártkörű (meghí vásos).

3.) Az árveré s az ingatlan- é s ingóvagyon é rté kesí té sé nek, hasznosí tásának (bé rbeadásának)

nyilvános apályázőkközvetlen ré szvé telé vel é s jelenlé té vel megvalósuló versenyezteté se, amely

során a vé te|ár _ a rendelet elté rő rendelkezé se hiányában - a nyilvános liciten licitlé pcsők

a|ka|mazásával k i a l aku l t l e gm a ga s abb aj ánlati át .

III.
Apá|yáztatás

l.) A pályáztatási eljárás főszabály szerint nyilvános.
2) Zártkörti (meghí váso s) pályázat í rhatő ki, ha:

a) apá|yizattárgyáu| szolgáló önkormányzativagyonjellege, jelentősé ge, valamint annak

legháté konyabb hasznosí tásával kapcsolatos feladatok megoldása a pá|yázaton előre

móghatározott ajánlattevők' befektetők, illetőleg társasági partnerek ré szvé telé t teszi
szüksé gessé ;
b) az önkormányzati é rdekek, különösen a közszolgáltatás ellátása vagy aZ üzleti titok

megóvása azt indokolttá teszik;
c) a kií rásban foglaltak teljesí té sé re csak meghatározoÍ t ajánlattevők ké pesek.

3.) A rrem zártkörú  pá|yázatot nyilvánosan rneg kell hirdetni az önkormányzat hirdetótábláján, é s

a ké pviselő-testület esetleges dönté se alapján egyé b mé diákban.

4.) Zártkorú  pályázat eseté n az é rintett ajánlattevőket - lehetősé g szerint legalább lrármat -
egyidejűleg é s kozvetlenül é r1esí teni kell.
s.j a patpzati eljárás folyamán a kií ró a pályáz'ati kií rásban meglratározott, illetve a pályáző

tudornásáia hozott felté teleket' szabáIyokat, az eljárás é s az elbí rálás módját csak abban az

esetben vá\toztatltatja meg, haezta jogát apályázati kií rásban kifejezetten fenntaÍ otta magának s

erről a pá|yázőkat tájé koztatta' vagy ha a pályázatok benyú jtási vagy elbí rálási határidejé t

hosszabbí tja meg é s erről a nyilvánosságot, zát1kőrú  pá|yázat eseté n pedig a feleket tájé koztatta.

6.) A páiyázatók benyú jtására nyitva álló határidő - indokolt esetben - egy alkalommal

lcgfeljebb 30 rrappal megliosszabbí tható.
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A PtÍ I1cilo1i felhí vdsnak (ajtí nlatké ré snek) Í arÍ qlnnznigkeII:
1") pá|yázaÍ ot kií ró SZerV megnevezé sé t, szé khelyé t,
2.) apályázat cé Iját,jellegé t (nyilvános vagy zártkorű), valamint az arra vonatkozó utalást, hogy

a pályáző titkosan (a pályáző neve külcjn zárt borí té kban szerepel) vagy né v megjelölé sé vel
pá|yázhat-e;
3.) a pályázat tárgyaké nt aZ é rté kesí tendő, hasznosí tandó Vagyon (ré sz), szolgáltatás

megnevezé sé t, _ szüksé g szerint - forgalmi é fté ké t é s az é rtókesí té shez szüksé ges információkat;
4.) az é rté kesí té s, hasznosí tás felté teleit é s ezek műszaki, gazdasági,jogi felté teleit;

5.) az ajánlatok benyú jtásának helyé t, módját, idejé t;
6') apályázó ajánlati kötöttsé ge minimális időtanamát;
7.) apáIyázati eljárásra vonatkozó információszerzé s helyé t é s idejé t;
8.) páIyázati biztosí té k eseté n annak leté telé nek idejé t, módját, visszaftzeté sé nek szabályait:'

9.) a kií ró azon jogának fenntartását' hogy a pályázatot _ akár indokolás né lkül is _
eredmé n1telennek minősí tse;
10.) a vagyontárgy jellege szerint szüksé ges további információkat.

A p tÍ ly dzÍ at ds i elj drds sza b dly ai :
I.) Apályázati eljárás meneté ről sző|ő szabályzatoÍ  apá\yázóval ismertetni kell.
2) A páIyázat kií rőja az ajánlatokat a páIyázat bontásáig titkosan kezeli, azokat csak a pályázat
bontási eljáráson ré sztvevők előtt bonthatja fel.
3.) A pályázatra benyú jtott ajánlatrrak Í artalmaznia kell az ajánlattevő ré szletes é s jogilag
kötelező erejű nyilatkozatát arról, hogy apályázati kií rásban foglaltakat, különösen a vé telár vagy
dí j rnegfizeté sé nek módját é s határidejé t elfogadja.
4.) A páIyáző köteles igazolni a kií ráson megjelölt pályázati biztosí té k
rendelkezé sé re bocsátásának té nyé t.
5.) A pályáző ajánlati kötöttsé ge az ajánlatok benyú jtására nyitva álló

(bánatpé nz) kií ró

határidő letelté vel

kezdődik.
6.) A pályáző aján\atához a pályázati kií rásban meghatározott időpontig, de legké sőbb a
benyú jtási határidő lejártátőI számitolt 60 napig kötve van' kivé ve, ha a kií ró a pályázatot
eredmé nytelennek nyilvání tj a, v agy a páIy ázat nyertesé vel szerződé st köt.
7.) I7a elő van í rva a pá|yázati biaosí té kot (bánatpé nzt) az aján|atok é rvé nytelensé ge eseté n,

illetve ha a szerződé sköté s a kií ró oldalán felmerült okból hiú sul meg, haladé ktalanul vissza kell
fizetni illetve utalni.
8.) Nem jár vissza a páIyázati biztosí té k (bánatpé nz), ha a pályázati kií rás szerint ha az

ajánlaÍ tevő az ajánlati kötöttsé g időtartama alatt ajánlatát visszavonta' vagy a szerződé s
megköté se neki felróható, vagy az ő é rdekköré ben felmerült más okból hiú sult meg.

9.) Az pályáző nem igé nyelhet té rí té st a kií rótől az ajánlata kidolgozásáé rÍ . A pályázat
elké szí té sé vel é s a pályázaton való ré szvé tellel kapcsolatos költsé gek az ajánlat é rvé nyessé gé től

i l letve a p ály ázat eredmé nyessé gé tol fi'i ggetlenül a pály ázőt terhel ik.

Az aj tű n I at o k fel b o nt d s a, p ú  Iy dza t o k é r t é  k e l é  s e :

1.) A pályázők ajánlatainak felbontásánál, a polgármester, jegyző é s az illeté kes köztisztviselő,
valamint az a.iánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak jelen.
2.) Azajánlatok felbontásánál jegyzőkönyvet kell felvenni, amely a következőkettarÍ almazza:

a) a felbontás lielyé t, idejé t, a jelenlé vők nevé t, a ké pviselet jellegé t;

b) a p áIy ázat tár gy át, ko zzé té telé n ek i dőp ontj át, h e l yé t ;
c) a beé rkezett pá|yázatok számát;
d) a pályázati biztosí té k rnegfizeté sé rrek té nyé t, vagy lrián1'át;

e) a pályázatok ismerteté sé rrek rövid leí rását;
f.1 az é rvé nytelen pá|yázatok té nyé riek rögzí té sé t;
g) a j el enlé  v ők hozzászőlásait.

3.) A pályázatok é rté kelé sé re, elbí rálására r-ryitva álló határidő maximum 30 nap.
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A p ti 11, d 7s7 Qt ey1 ut6, n f kivd I a szt dsa :
1.) A pályázat nyertesé llek kiválaszÍ ására a polgármester jogosult.
2.) A pá\yáző bizonytalan pé nzú gyi helyzete, korábbi szerződé sszegő magatartása, helyi
adőtaftozása eseté n a soron következő legjobb ajánlattevővel lehet szerződé st kötni vagy ú jabb
pályázat kií rásáról dönteni az előbbi eredrné nytelennek nyi|vání tása mellett.
3.) Indokolt esetben a ké pviselő{estület zártú \é s elrendelé sé ről dönthet'
4.)A polgármester a pályázat nyertesé re vonatkozó dönté st a pályázati kií rásban meghatározott
időpontban é s módon kihirdeti.

Szerződé sköté s:
l.) Szerződé s azzal a pályázóval köthető, akit a polgármester határozatával a pályázat
nyeftesé nek nyilvání t.
2.) Zártkorú  pályázati eljárás eseté n a dönté st a pályázatban rósztvevőkkel közvetlenül ismertetni
kell.
3.) A szerződé st a pályázat nyertesé vel figyelembe vé ve a szüksé ges eljárásokat -
haladé ktalanul meg kell kotni.
4.) Ha a pályázat nyertesé vel a szerzódé sköté s a pályáző ré szé re felróható okból meghiú sul, vagy
a szerződé s aláí rása után a nyertes pályáző a szerződé st nem teljesí ti é s ezé rt a kií rő a
szerződé stól eláll, űgy a kií ró jogosult a soron következő legjobb ajánlatot tevővel szerződé sÍ
kötni vagy űj pályázatot kií rni.

IV.
Az árr'eré s

1.) Az árveré st rryilvánosan meg kell hirdetni aZ önkormányzat lrirdetőtábláján é s a
ké pviselőtestület esetleges dönté se alapján egyé b mé diákban, az időpontja előtt legalább 15

nappal.

Az drveré si hirdetnté ttynek tartalmaznia kel I :
1.) az árveré s helyé t é s idejé t;
2.) az árveré sre kerülő vagyontárgyat, kikiáltási árat' továbbá annak megjelölé sé t, hogy a nyertes
tulajdon- vagy bé rleti jogot szerezheÍ ;
3.) tájé koztatást arról, hogy:

a) az áweré sen kizáró|ag az vehet ré szt, illetve az adhat ké pviseleti meghatalmazást,
akinek a nevé re az árveré si előleg leté tbe helyezé sre került é s győztessé  nyilvání tása
eseté n az átverező kizárőlag vele köti meg az adásvé teli/bé rleti szerződé st;
b) az árveré sen az ajánlattevő az igazolő okiratok bemutatása után azonosí tó szárnot kap
é s szemé lye nem kap nyilvánosságot;
c) a licitlé pcső nrilyen mé r'té kben emelkedik;
d) a szerződé s megköté sé re milyen határidő áll rendelkezé sre.

4') tájé koztatást az ajánlatok megté telé nek módjáróI;
5.) tájé koztatást arról, hogy az árveré sre kerülo vagyontárgyat hol é s mikor lchet megtekinteni
(amennyiben ez szüksé ges);
6.) Í ájé kozÍ atást arról, hogy az árveré sre annak időpontját megelőző napig lrol lelret jelentkezni;
7 .) az árveré si előleg összegé t, leté tbe helyezé sé nck rnódját é s határidejé t;
8.) tájé koztatást arra vonatkozóan, hogy a kií ró fenntar1ja magának az árveré s visszavonására
vonatkozó jogot.

Az iin eré sben való ré sa,é tel Í elÍ é teIei
1.) Az árveré sen az vehet ré szt' aki a lrirdetrné n1'ben rneglratározott ltel1'en é s idoben jelerrtkezett

é s rr1'ilatkozott arról, hogy legalább a kikiáltáSi ár erejé ig rendelkezik a vé telárral, továbbá
árveré si clőlegké lit a kikiáltási ár l0 oÁ-át. bé rletijog eseté n a kikiáltási ár alaptrlr'é telé vel 2bavi
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bruttó bé rleti dí jnak megfelelő összeget a hirdetmé rlyben megjelölt módon é s időben leté tbe
helyezett.
2.) Az árveré si vevő leté tjé t be kell számí tani avé telárba, illetve afizetendő bé rleti drjba, a többi
letevőnek az elő\eget az árveré s befejezé se után haladé ktalanul vissza kell adni' illetve utalni.
3.) Arverezni szemé lyesen vagy meghatalm azott iltján lehet.
4-) Az ajánlattcvőnek az árveré sen törté nő adategyezteté sné l be kell mutatnia az árveré s
vezetőjé né \:

a) szemé lyazonosság igazolásfua alkalmas iratát é s ha gazdasági társaság ké pviseleté ben
van jelen, akkor a gazdasági társaság 30 napnál nem ré gebbi cé gkivonatát; aláí rási
cí mpé ldányát,
b) az árveré si előleg leté tbe helyezé sé nekigazo!ását;
c) meglratalmazását, amennyiben az árveré sen való ré szvé telre meghatalm azott Utján
kerül sor.

Az drveré si eljárds szabdlyai:
1.) Az árveré s nyilvános, indokolt esetben közjegyzőjelenlé té ben kell lebonyolí tani.
2.) Az árveré st a kií ró vagy megbí zott1a vezeti. Az átveré s során nem működhet közre olyan
szemé ly aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk.685.$ b) pont] szemé Iyesen vagy gazdasági
tevé kenysé ge során az árveré sben é rintett.
3.) Az árveré sen ré szt venni é s vé teli ajánlatot tenni szemé lyesen, vagy meghatalmazás űtján
Iehet. A meghatalmazástkozokiratba, vagy teljes bizonyí tő erejú  magánotiratba kell foglalni.
4.) Az árveré sen az egyé b felté teleknek való megfelelé s eseté n az vehet ré szt, aki a
hirdetmé nyben meghaÍ ározott árveré si biztosí té kot a hirdctnré nyben megjelölt módon é s időben
leté tbe helyezte.
5.) Az árveré st addig kell folytatni amí g az ajánlattevők ajánlatot tesznek. I{a nincs további
ajánlat, a fulajánlott legmagasabb vé telárlbé rleti dí j háromszori kikiáltását követően ki kell
jelenteni, hogy az árveré s tárgyát a legmagasabb vé telárat/bé rIeti dí jat ajánlő veheti meg.

Az drveré st követő efdrds:
l.) A szerződé s tervezeté t az eredmé nyes árveré st követő 20 napon belül el ke|l ké szí teni.
2.) Adásvé tel eseté n az átveré si vevő köteles a teljes vé telárat a szerződ'é s megköté sé nek
időpondáig meg kell fizetni.
3.) Amennyiben az adásvé teli, illetve a bé rleti szerződé s megköté sé re az áweré si vevő, illetve a
pályázó hibájából nem kerül sor, akkor az árveré si vevő, illetve apályáző a biaosí té kot elveszí ti
é s az árveré s eredmé nytelennek minősül.
4) Az árveré sről jegyzőkonyvet kell felvenni, amely tarÍ almazza az árveté s helyé t, időpontját,
lefolyását' a legmagasabb ajánlat é fté ké t, az ajánlattevő szemé Iyé t, lakóhelyé t illetve szé khelyé t.
5.) Az árveré si jegyzőkönyvet az árveré st vezető é s a jegyzőkörrywezető, valamint az árveré si
vevő í r.ia alá.


