
E rendelet alkalmazAs6ban:
rt6khatiir: nett6 6rt6khatafi jelent

2. Ertek: Nett6 6rt6ket jelent

3. Forgalomkdptelen nemzeti vagyon: a Nrtv. 3. $ (i) bekezd6s 3. pontja szerinti vagyon.

4. Korlritozottan forgalomk6pes vagyon: aNvN. 3. 5 0) bekezdis 6. pontja szerinti vagyon.

5. Nemzetgazdas6gi szempontb6l kiemelt jelent6s6gri nemzeti vagyon: a Nvtv. 3. $ (1)

bekezd6s 12. pontja szerinti vagyon.

6. Uzleti vagyon: a Nrtv. 3. $ (1) bekezd6s 18. pontja szerinti vagyon'

I
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1

7. Hitelviszonlt megtestesito 6rt6kpapir: a szrimvitelrol sz6l6 2000. 6vi c. tdrv6ny

(tov6bbiakban: Sztv.) 3. $ (6) bekezd6s 2. pontja szerinti 6rt6kpapir'

8. Ing6 vagyon: ingatlannak nem min6siil6 dolgok ds egy6b vagyonelemek, igy kiil6ncisen: a

"ugyi* 
eteni jo-gok, az immateri6lis javak, a portf6li6 vagyon, g6pek, berendezdsek,

felizereldsek, j rirmlivek, beruh6z6sok, fehijitrisok, beruh6zrisokra adott etolegek, trirgyi

eszk6z6k 6rt6khelyesbit6se, tart6san adott itilcstinok, hosszu lej6ratri bankbet6tek, egy6b

rr"r.r,i lejaratri k6vetel6sek, befektetett p6nziigyi eszk6z6k 6rt6khelyesbit6se, az

iizemeltet6sre, kezel6sre 6tadott eszkdzdk az ingatlanok kiv6tel6vel, k6szletek, p6tzeszk6z6k,

k6vetel6sek, egy6b aktiv p6nziigyi elsz6molisok, amelyek -allt a- 5LI'1 valamint az

iilamhdztartis iiamuiteterOt szoli 4l2}l3 .(1.11 .) Kormdnyrendeletben (tovribbiakban: Ahsz )

meghatrirozott fogalmakat kell drteni.

9. Ingatlan vagyon: a ftldtertilet 6s minden olyan anyagi eszkciz' ami a -ftilddel 
tart6s

t^p"."otutU- 6i. ez ingatlan fogalm6ba tartozik ktilondsen a {tildtertilet, a telek, a telkesitds,

B6nye Ktizs6g 6nkormdnyzata K6pvise16-testiilet6nek
212019. (y.13.) tinkormf nyzati rendelete

B6nye Ktizs6g Onkormdnyzat6nak nemzeti varyonir6l

B6nye K6zs6g Onkorm6nyzatrinak K6pvisel6-testiilete (tov6bbiakban: K6pvisel<i-testiilet) az

Alaptdrvdny 32. cikk (2) bekezddsdben megiatlrozoll eredeti jogalkot6i hatiiskdr6ben, a

Magtarorszdg helyi Ankormdnyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXX. torvdny (tovAbbiakban:

Mdrv.) 107. $-dban, 109. $ (4) bekezddsdben 6s 143. $ (4) bekezdds i) pontjdban, a nemzeti

vagtonrdl szdt6 2011. 6vi CXCW. tbrvdny (tovAbbiakban: Nvtv.) 3. S (1) bekezdds 6.

pontjdban, 5. S Q) bekezdds b) 6s c) pontjaiban, 5. $ (4) bekezddsdben,6. $ (5) bekezddsiben'

11. $ (16) bekezddsiben, 13 S 0 bekezddsdben ds 18. $ (l) bekezddsdben, valNnint az

dllamhdztartdsr6l sz6l6 201 f. ivi CXCV. tdrv|ny 97. $ (2) bekezddsdben foglalt felhatalmaz{s

alapjrin B6nye Kdzs6g onkormrinyzatrinak (tov6bbiakban: Onkormrinyzat) nemzeti

vagyonar6l a kdvetkez6 rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Altal6nos rendelkez6sek

1. lirtelmez6 rendelkez6sek



az erdij, az iiltetvdny, az epilet, az epijlelJesz, az egydb 6pitm6ny, vagy ezek tulajdoni
hdnyada.
l0.Vagyoni 6rt6kii jog: a tulajdonjogon kivtili dolgokra vonatkoz6 jogok (korldtolt dologi
jogok); polgari jogi drtelemben minden olyan jog, amely p6nzben kifejezhet6 vagyoni
drtdkkel bir 6s dn61l6 forgalom tdrgya lehet (pl.: ftildhaszn6lati jog, hasm6lati jog,
haszon6lvezeti jog, telki szolgalmi jog, b6rleti jog, valamint az, arnit jogszabAly vagyoni
drtdkti i o gnak min6sit).

11. Portf6li6 vagyon (tulajdoni r6szesed6st jelentri befektet6sek): olyan nyomdai riton
elriallitott (el6allittathat6) vagy dematerializdlt 

'rtdkpapirok, 
illetve a Sztv. 6ltal drtdkpapimak

min6sitett, jogot meglestesit6 okiratok, amelyben a kibocs6t6 meghatiirozott p6nz6sszeg,
illetve p6nzdrt6kben meghatarozott nem p6nzbeli vagyoni 6rt6k tulajdonba- vagy
haszn6latbav6tel6t elismerve arra kdtelezi magrit, hogy ezen 6rt6kpapirok, okirat birtokosriLnak
meghatrirozott vagyoni ds egy6b jogokat biztosit. Ide tartozik kiildndsen: a reszvdny, ,az

iizletr6sz, a rdszjegy, a vagyonjegy, a vagyoni bet6t, ahalitrozatlan futamidejii befektet6si alap
iiltal kibocs6tott befektet6si jegy, a kockdzati t<ikejegy, akock|zati toker6szvdny.

13. Hasznositris: a nemzeti vagyon b6rmely -a tulajdonjog 6truhriz6sdt nem eredm6nyez6 -
jogcimen tcirt6n6 6tadisa,6tenged6se, a vagyonkezel6sbe ad6st, valamint a haszon6lvezeti jog
alapit6s6t ide nem 6rtve.

14. Kulturdlis javak: a kulturdlis aralaig vddelmdrdl szdl6 2001. dvi LXIV. tttrvdny
(tovribbiakban: Kdv1v.) Z$ 10. pontja szerinti javak.

15. Muzedlis emldk: alermdszet ds a tarsadalom kiemelked6 targyi, ir6sos 6s egy6b eml6ke,
amely a term6szet alakul6sri.Lnak 6s a trirsadalom fejl<id6sdnek p6tolhatatlan, jellegzetes

bizonyitdka.

lS.Miialkotds: olyan szellemi alkotris, amely az el66llit6ja 6ltal kital6lt m6don, mriv€szr

kifejez<ieszkcizdk ftj6n iizenetet kdzvetit a befogad6 szAmitra 6s azl a mriv6szeti vikig
intdzmdnyes kereteiben annak tekintik, igy kiildnrisen a festm6ny, a rajz, a szobor 6s a
kerrimia.

19. Kdltsdgvetdsi szerv: a kaltsdgvetdsi szervek jogallasdr6l ds gazddlkoddsdril sz6l6 2008

dvi CV. tdrvdny 1. $-a szerinti szervezet.

2. A rendelet c6lja

2.S A rendelet cdlja, hogy az Onkormrfuryzat tulajdon6nak vddelm6t, a haszn6lat 6s

mtik6dtet6s folyamat6ban a vagyon 6rt6k6nek meg6rz6s6t 6s gyarapit6srit el6mozditsa,

valamint a verseny tisztasdg6nak v6delm6t biztositsa, lehet<ivd t6ve az dnkormrfuryzati vagyon

leggazdas6gosabb, legc6lszenibb felhaszn6l6s6t.

3, A rendelet hatilya

3. S (1) E rendelet hatdlya kiterjed az Onkorm6nyzat tulajdonriban ldvo vagyonra.

12. Vagton: az ing6 6s ingatlan vagyon dsszefoglal6 elnevez6se.

17. Mfremldk: a Kavfi. 7.5 15. pontja szerinti mtieml6ki 6rtdk.



4. Az iinkorm6nyzati vagyon kiire

a. $ (l) Az Onkormrlnyzat vagyona a kdvetkez6 vagyonelemekb<il 611:

a. tdrzsvagyon;
b. flzleti vagyon.

(2) Az Onkormanyzat tdrzsvagyona forgalomk6pess6g alapj6n lehet:
a. forgalomk6ptelen;
b. korhitozottan forgalomkdpes.

(3) Az Onkormrinyzat tdtzsvagyondban forgalomk6ptelen vagyonelem a tdrv6nyben, illetve e
rendeletben meghatiirozott vagyonelem.

(4) A korl6tozottan forgalomk6pes 6nkormrinyzati tdrzsvagyon eset6ben a vagyon
elidegenit6s6nek, meglerhelds6nek, v6llalkozrisba 6s gazdas6gi t6rsas6gba viteldnek, egy6b
hasznositisdnak felt6teleit tdrv6ny, vagy e rendelet hatirozza meg.

(5) Az Onkormrlnyzat :dizleti vagyona kdrdbe kizir6lag forgalomk6pes vagyon tartozik.

5. Az Onkormdnyzat ttirzsvaryona

5. $ (1) Az Onkorm6nyzat kizar6lagos tulajdon6t k6pez6 forgalomk6ptelen nemzeti vagyon
k6r6t az Nvfv. 5. $ (3) bekezddse szabelyozza.

(2) E rendelet hatdlya nem terjed ki az O*orminyzat tulajdon5ban l6v6 forgalomkdpes
lakiisok 6s nem lak6s c6ljrira szolgril6 helyis6gek b6rletdre 6s elidegenit6siikre, ide6rtve az
Onkormiinyzat tulajdonriban irllo, de az Onkormiinyzat k<ilts6gvetdsi izerve iizemeltetdsdben
l6vo - a feladataik ellatas{ihoz biztositott - helyis6gek b6rlet6t 6s elidegenit6siiket is. Ezen
szabiiyozirsi kdrbe tartoz6 ingatlanvagyon b6rletdre 6s elidegenitds6re az dnkormiinyzati
lakdsok ds nem lak6s cdljrira szolgril6 helyis6gek bdrlet6r6l 6s elidegenit6siikr6l sz6l6
mindenkor hat6lyos helyi rendelet el6irdsai az ir6nyad6k.

(3) E rendelet szabilyait csak akkor kell alkalmazni
a) a hitelviszon).t megtestesito drtdkpapirok elidegenit6s6re, a p6nzeszkdzdkkel val6
gazd6lkodrisra, tov6bb6 az Onkormdnyzatot megilletri kdvetel6sek6l val6 lemondrisra 6s
annak mdrs6kl6s5re, ha az Onkormrinyzat 6ves kcilts6gvetds6r6l sz6l6 rendelete eltdroen nem
rendelkezik;
b) kdzteriiletek tulajdonjogot nem 6rint<i hasznosit6siira, ha az Onkormiinyzat kdzteriiletek
haszn6latrinak rendj6r6l sz6l6 mindenkor hatrilyos rendelete elt6r<ien nem rendelkezik.

(2) A K6pviselo-testiilet az onkorminyzati vagyonb6l nem min6sit vagyonelemet
nemzetgazdasdgi szempontb6l kiemelt jelent6sdgti - forgalomkdptelen - nemzeti vagyonnak.

(3) Az Onkorminyzat korliiozottan forgalomk6pes td,rzsvagyondt k6pezi a Nvtv. 5. $ (5)

bekezddsdben felsorolt vagyonelemeken tfl a tulaj don6ban l6v6
a. mrieml6k,
b. k6z1r6i 6s egy6b mrialkot6s,
c. muzeillis gyiijtemdny 6s a muze6lis eml6k,
d. kultur6lis javak,



e. a K6pvisel6-testiilet 6s szervei, tovirbbi az Onkormdnyzat iiltal ferurtartott,
ktizfeladatot ell6t6 int6zm6ny, kdlts6gvet6si szerv hasznrilat6ban l6v6 ing6 vagyon,

f. 6l1ami feladatell6t6s c6lj6b6l vagyonkezel6sbe adott vagyon,
g. sportl6tesitm6ny 6s dpiilete, 6piiletr6sze,
h. helyi v6deus6g alatt 6116 term6szeti teriilet,
i. k6ztemet<i,
j. minden miis vagyon, amelyet t6rv6ny vagy az Onkorm6nyzat rendelete korl6tozottan

forgalomk6pesnek nyilvrinit.

6. Az iinkormdnyzati varyon nyilvrintartrisa

6. $ (1) Az Onkormany zat vagyorr t a K6z6s Hivatal tartja nyilvdn a sz6mviteli
j ogszabrilyok etoir6sainak megfelel<ien.

(2) Az 6rtdk nyilv6ntartiisiit6l el lehet tekinteni, ha az adott vagyontrfugy 6rt6ke
termdszetdn6l, jelleg6n6l fogva nem 6llapithat6 meg. A nyilviiLntart6snak tartalmaznia kell a

vagyon els6dleges rendeltet6se szerinti kdzfeladat megjelcil6sdt is. A nyilv6ntartrisi adatok - a
min6sitett adat v6delm6r6l sz6l6 tdrvdny szerinti min6sitett adat kiv6tel6vel - nyilviinosak.

(3) Az Onkormrinyzat tulajdon6ban l6v6 ingatlan vagyon 6s annak v6ltozrisai a
jogszabrilyban meghatarozott ingatlan vagyon kataszterben keriil nyilv6ntartiisra. A katasZer
elk6szlt6s6r6l, folyamatos vezet6s6r6l, illetve a kataszterben val6 6tvezet6s6r6l a Jegyz6
gondoskodik.

7. $ (1) Az Onkormrinyzat tulajdonriban 6116 vagyon rdszletes kimutat6s6t a vagyonkimutatas
tutalmazza.

(2) A vagyonkimttatls az Onkormrinyzat tulajdon6ban a kdlts6gvet6si 6v zir6napjin megl6v6

vagyon dllapot szerinti kimutat6sa, melyet az Ahsz. 30. $ (2) bekezddse szerinti tagol6sban 6s

bont6sban kell elk6sziteni.

(3) A vagyonkimutat6st az 6ves kdlts6gvet6si beszrimol6hoz (zdrszitmadds) csatolva kell
bemutatni a Kdpvisel6-testiiletnek.

II. fejezet
Az tinkorminyzati varyon feletti tulajdonosi jogok gyakorl6s6nak kiiziis szabdlyai

7. A tulajdonosi jogok ryako116sa

8. $ Az Onkormrinyzat tulajdon6ban l6vri vagyon felett a tulajdonosi jogok 6s kdtelezetts6gek

tisszess6g6t - hajogszabSly elt6r6en nem rendelkezik - a K6pvisel<i-testiilet gyakorolja.

9. S (1) A Kdpvisel6-testtilet kizar6lagosan jogosult az 500.000,- Ft osszeghat6rt meghalad6,

pogari .iogviszonyb6l szrirmaz6 k6vetel6s elenged6s6re, az egy evel meghalad6 id6tartamu

iesilettoeies vagy fizet6si halasztris enged6lyez6s6re 6s ehhez kapcsol6d6an a kamat, illetve

kdlts6g cim6n fenn6ll6 kdvetel6sek elenged6s6re.

(2) A Kdpvisel6-testiilet az alibb felsorolt tulajdonosi jogok 6s kdtelezetts6gek tulajdonosi
joggyakorl6srira a Polgrirmestert hatalmazza fel:

a. a K6pvisel6-testiilet 6ltal sz6vegszeriien elfogadott szerz6d6sek aliinis6ra;



b. a Kdpvisel<i-testiilet szerz6d6skcit6sr6l sz6l6 ddntdse alapj6n, amennyiben a testiilet a
szerz<iddst nem szrivegszertien fogadta el, az dnkorm6nyzati hal&ozat keretei k6z6tt a
szerzbdls szdvegdnek meg6llapit6srira, elfogad6s6ra 6s a szerzod€,s aliir sa;

c. az Onkorm6nyzat vagyonrinak, tovdbbd jogos drdekeinek v6delme 6rdek6bril
szerz6d6s felbontdsrira, vagy megsztintet6sdre ir6nyul6 jognyilatkozatok megt6tel6re,
az O*orrrrir;ryzat igdnyeinek 6rv6nyesit6sdt c6126 jognyilatkozatok kiad6s6ra;

d. az dnkormifuryzati igdnyek drv6nyesit6s6re. az Onkorm6nyzat jogv6delme 6rdekdben
kdzigazgal s| peres, vagy nem peres eljriLr6s megindit6srira;

e. az Onkormrin yzat jogi k6pviseletdnek biaositiisiir6l val6 gondoskod6sra;
f. telekalakit.isi eljrirashoz, valamint kdzut, kdzteriilet teriilet6nek telepiil6srendez6si terv

v6grehajt6sa sor6n tdrt6n6 rendezdse miatt sziiks6gess6 vril6 ad6sv6teli 6s

csereszerz6d6sek megkdt6s6re nett6 1.000.000 Ft-ot meg nem halad6 6rtdkhatririg;
g. teleptil6srendezdsi tervben kcizrit, vagy egydb kdzteriilet rendeltet6sri ingatlan

tulajdonjoganak ellen6rt6k n6lkiili megszerz6sdt tartalmaz6 szerzSd6sek megkdt6sdre;
h. kcizmrivezet6kek elhelyezdse c6lj6ra vezet6kjogot, szolgalmi jogot, vagy k6z6rdekri

haszn6lati jogot biztosit6 szerz6d6sek megkdtesdre, felt6ve, hogy e jogok biztositiisa
nem eredmdnyez viltozAst, vagy korkitozrist az drintett ingatlanok telepiil6srendez6si
terv szerinti felhaszniilhat6s6giiban;

i. az dnkormanyzat, mint jogosult javAra vezetdk-, szolgalmi- 6s haszniilati jogot
biztosit6 szerzod6sek megkdtdsdre nett6 1.000.000 Ft-ot meg nem halad6 6rt6khat6rig;

j. szerzoddskdtdsre a nem be6pithet6, 6nrill6an gazdasegos m6don nem haszn6lhat6
fijldrdszletek hasznositiis6ra;

k. az 500.000 Ft dsszeghat6rt meg nem halad6, polgari jogi jogviszonyb6l sziLrmazo
kcivetel6s elengeddsdre, az egy ev id6tartamon beliili rdszletfizet6s vagy fizetdsi
halasztris enged6lyez6s6re ds ehhez kapcsol6d6an a kamat, illetve kcilts6g cimdn
fenn6ll6 kdvetel6sek elenged6s6re;

l. az 1 milli6 forint drt6khatdrt el nem 610 vagyon 6rt6kesit6s6re;
m. az Onkormrinyzat tulajdonriban l6v6 ingatlanokkal kapcsolatos olyan ingatlan-

nyilvrintart6si 6s 6pit6srigyi hat6s6gi eljrir6sokban, amelyek az ingatlanok
tulajdonjog6nak v6ltoziis6val nem j dmak, az tigyfdl (k6relmez5) jogainak a
gyakorl6s6t;

n. rillami feladatell6t6s c6lj6b6l vagyonkezel6sbe, vagy Onkorm6nyzat feladatellitris
c6ljrib6l tizemeltet6sbe adott vagyon eset6n a vonatkoz6 szerz6ddsb6l fakad6, a

szerz6d6s kdtelezetts6gek teljesit6s6hez 6s jogok gyakorl6sAhoz sziiks6ges tulajdonosi
nyilatkozatok megt6tel6nek a jog6t.

10. $ A Polgrirmester a k6lts6gvet6s f6l6ves 6s 6ves beszdmol6janak targyal6sakor besz6mol a

Kdpvisel6-testiiletnek a 8. $ (2) bekezdds6ben kapott felhatalmazrisokon alapul6

tev6kenys6geir<il.

8. Az 6nkorminyzat ktilts6gvet6si szerv6re bizott vagyon

11. S (1) Az Snkorm6nyzati k6,lts6gvet6si szerv a tulajdonost6l elvarhat6 gondossaggal

jogosult 6s koteles a vagyon rendeltet6sszeni haszn|latina, mrikddtetds6re, fenntartris6ra,

hasznositasara, a vagyonhoz 11iz6d<i kdaerhek visel6sdre, 6s k6teles a haszn6latdban l6v6

vagyon sz6mviteli el6ilisok szerinti nyilv6trtart6srira 6s adatszolgriltat6sra.

(2) Az dnkormanyzati k<ilts6gvet6si szent6l a vagyon hasznositas6nak jog6t a K6pvisel<i-

testtilet megvonh atja, ha az a feladat ell6t6s{inak vesz6lyeztet6se n6lkiil az dnkormiinyzati
c6lok megval6sit6s6t hatdkonyabban szolgrilja.



(3) Az tinkormdnyzati k6lts6gvet6si szerv a haszn6lat6ban l6v6 vagyon hasznosit6sival
alaptevdkenys6ge s6relme n6lkiil, az alapfeladata szinvonaliinak javit6sa 6s saj6t bev6tele
ndvel6se 6rdek6ben - a jogszabrilyi el6iriisok betart6srival az alapil6 okirat rendelkez6sei
szerint - id<ilegesen szabad kapacit6sait nem k6telez6en v6gzett tev6kenys6gre is
felhaszn6lhatja. E hasznositiisra e rendelet szabilyait - figyelemmel a 3. $ (2) bekezddsdben
foglaltakra - kell alkalmazni azzal az elt6r6ssel, hogy a b6rleti dij m6rt6kdt az intezmeny
vezet6j e jogosult meghatii,rozni a Kdpvisel6-testiilet taj6koztat6sa mellett.

(4) Az dnkorm6nyzati kdlts6gvet6si szerv vezetoje az alapil6 okiratban meghatdrozott
tev6kenysdgi kdrdn beliil, az alaptev6kenys6g s6relme n6lkt.il 6n6ll6an d6nt ing6 vagyon
megszerzds6r6l drt6khatiirra tekintett n6lkiil az 6ves kdltsdgvet6sben biztositott keret terh6re, a
beszerzdsekre vonatkoz6 jogszabrilyokban foglaltaknak megfelel6en.

12. $ A tulajdonosi jogokat gyakorl6, az tizemeltet6 6s a k6pviselet jog6t meghatalmaz6s
alapj6n ell6t6 szemdly e rendelet 6s egy6b vonatkoz6 jogszabrilyok szerint, illetve szerz6d6s
vagy meghatalmaz6sban foglaltak alapjrin teljesiti a tulajdonos k6telezetts6geit 6s gyakorolja
jogait.

10, A varyont6rgy forgalomk6pess6g6nek viltozr{sa r{tmin6sft6ssel

(2) A K6pvisel6-testtilet a Nvtv. 5. $ (4) bekezddsdben szab|lyozott m6don ddnthet a

vagyontrirgyak nemzetgazdasAgi szempontb6l kiemelt jelent6sdgri nemzeti vagyonnii
nyilvanitds6r6l, 6s annak besorolasar6l.

(3) Jogut6d n6lktl megsztino kdlts6gvet6si szerv eset6n az Onkormdnyzat tulajdon6ba vagy
haszn6latiba kertil6 vagyon tekintet6ben az egyes ingatlanokat - ajogut6d n6lktili megszrinds

napjrival egyidejr.ileg - minositeni kell, meghatrirozYa a^, hogy a vagyonelem az

Onkorm6nyzat tcirzsvagyon6ba vagy iizleti vagyoni kdrbe kertil besorol6sra.

9. Eljdris a tulajdonos k6pviselet6ben

13. $ (1) A Kdpvisel6-testiilet indokolt esetben ddnthet a vagyontargy forgalomkdpessdgdnek
v6ltoz6srir6l iitminosit6ssel, ha jogszab6ly eltdroen nem rendelkezik.

(4) A kdltsdgvet6si szerv haszn6lat6ban lev6, a kdltsdgvet6si szerv alaptev6kenys6ge

ellilt6s6hoz nem sziiks6ges vagy feleslegess6 vril6 - az alapit6 okiratban szerepl6 - vagyon

tekintet6ben, a K6pvisel6-testiilet ddnthet a kdlts6gvet6si szerv alapit6 okiratanak megfelel6

m6dosit6s6val arr6l, hogy a vagyont6rgyat kivonja a kdlts6gvet6si szerv haszn6lat6b6l.

(5) Az dnkormanyzati tulajdonri, illetve a tulajdonb6l kikeriil6 vagy a tulajdonba bekertil6

ingatlanr{sz, ingatlan vagy ingatlanok telekalakitdssal kapcsolatos eljrirrisainak v6grehajtiisa

sonin a Kdpvise16-testtilet d6nt
a. az ingatlan-nyilvantart6si bejegyz6s 6rdek6ben k6tend6 meg6llapod6s (szerz6d6s) 6s a

ftildm6r6si alapt6rk6p tartalmriban is v6ltoz6st okoz6 t6rrilzi munkar6szek

elfogad6sar6l, valamint az 6rintett tulajdonostrirsakkal val6 meg6llapod6s

megkdt6s6rol,
b. az 6rintett ingatlanok forgalomk6pess6g6nek telekalakit6s sor6n tdrt6n6 esetleges

megv6ltoztat6s616l.



11. Az iinkormdnyzati vagyon 6rt6k6nek megh atirozisa

14. S (1) Az dnkorm6nyzat ingatlanvagyon6t a sziimviteli nyilviintart6s szerinti brutt6
6rt6ken, az ing6 vagyondt kdnyv szerinti 6rt6ken, a portfoli6 6s a hitelviszonlt megtestesit6
6rt6kpapir vagyon6t - amennyiben jogszab6ly eltdr6en nem rendelkezik - a szrimviteli
politik6ban meghatarozott 6rt6ken tartja nyilvrin.

(2) A Kdpvisel6-testtilet az dnkorm6nyzati vagyon kdrdbe tartoz6 vagyonelemek
6rt6kesit6s6re (elidegenitdsdre), illetve egy6b m6don tdrt6n6 hasznosit6sara 6s megterhel6s6re,
valamint bdrmely idegen vagyonelem megszerz6s6re irrinyul6 dtint6s6t megel6z6en a
vagyonelem 6rt6k6t

a. ing6 vagyon eset6n legaldbb a sz6mviteli nyilviintartiisban szerepl6 6rt6ken, de ha a
vagyonelem drtdke vrirhat6an el6ri a kett6 milli6 forint egyedi 6rt6ket, hivatalos
6rt6kbecsl<i eltal k6szitett hat h6napnril nem rdgebbi 6rt6kbecsl6sben;

b. ingatlanvagyon eset6n hivatalos 6rt6kbecsl6 6ltal kdszitett hat h6napniil nem rdgebbi
drt6kbecsl6sben;

c. tagsrigi jogot megtestesito 6rt6kpapir eset6n, ha az

ca) a Budapesti Ert6kt6zsd6n jegyzefi, vagy forgalmazott kateg6ri6ban szerepel,
rigy a napi t6zsdei iirfolyamon,

cb) a Budapesti Ert6kt6zsd6n kiviili, m6sodlagos 6rt6kpapir piacon fogalmazott
drt6kpapir, tgy az €rtdkpapir keresked<ik 6ltal kdzz6teft napi vdteli 6rfolyamon,

cc) az egyeb tarsas6gi r6szesed6s kdr6be esik, hat h6napnril nem r6gebbi iizleti
6rtdkel6ssel;

d. befektet6si jegyek eset6n a befektet6si alapot kezel6 letdtkezel6 iltal kdzzdtett napi
visszav6s6rl6si rirfolyamon

e. Ordkdlt vagyon eset6n a hagyatdki eljrirris soriin meg6llapitott 6rt6ket kell a vagyon

6rtdk6nek tekinteni, amennyiben az ad6- 6s 6rt6kbizonyitvriny 6 h6napnril nem rdgebbi

hatitrozza meg.

(3) Ha a (2) bekezd6s a), b) pontjai eset6ben az adott ing6- 6s ingatlanvagyon vonatkoz6siiban

rendelkez6sre rill az 6rt6kesitdsn6l (elidegenit6sn61), illetve hasznosit6snril hat h6napn6l nem

rdgebben k6sziilt forgalmi drt6kbecst6s, akkor a ddnt6st megelozoen a hivatalos 6rtdkbecsl6

eltal aktualizAlt 6rtdkbecsl6s is elfogadhat6.

(4) Ha a (2) bekezd6s a), b) pontjai eset6ben a hivatalos 6rt6kbecsl6 riltal meghatarozott

vagyoni 6rt6k magasabb, mint a szrimviteli nyilvrintart6sokban, vagy a k6nyv szerint

kimutatott 6rt6k, rigy az 6rt6kbecsl6 iital meghatirozott 6rt6ket kell alapul venni az ing6- 6s

ingatlanvagyonnal kapcsolatos jogok gyakorl6sakor.

(5) Az ing6- 6s ingatlanvagyonnal kapcsolatos jog gyakorkisakor az 6rt6kbecs16s brutt6

kdlts6g6vel az lnkormanyzati vagyonelem 6rt6k6t meg kell ndvelni'

(6) A tulajdonosi jogok gyakorl6j at a (2) bekezddsben meghat6rozott esetekben ' ide'rtve az

el6vasarl6si jog gyakorl6s6ra vonatkoz6 jogosultsiigot is - az adott vagyonelem 6rt6k6t6l

ffigg6en, illetve - ha a hasznosit6s csak a vagyonelem egy r6szdre vona&ozik - a vagyonr6sz

ert6ke alapjrin kell megiillapitani.

(7) Ha a szerz6d6s targya tdbb vagyonelem (vagyontcimeg), akkor e rendelet drt6khatd'rra - 6s

ez alapj6n a tulajdonosi jog gyakorl6j fur ak meghatArozlsiira - vonatkoz6 rendelkez6seinek

alkalmaz6sakor a vagyonelemek egyiittes 6rt6ke az itinyadd.



(8) A portfoli6 vagyon k6rdben egyedi 6rt6kesit6snek keil tekinteni egy adott gazdasdgi

tarsasiigban megl6v6 dnkorm6nyzati r6szesed6s drtdkesit6sdt. Egyiittes 6rt6kesit6snek kell
tekinteni a tdbb gazdas6gi tdrsas6gban megldv6 dnkorm6nyzati r6szesed6sek egy szerz6d6s

keret6ben tdrt6n6 6rt6kesitdsdt, vagy egy pAlydzat keret6n beltli 6rtdkesit6sre tdrt6n6

felajanl6s6t.

(9) A vagyonelemek egytittes 6rtdkesit6s6nek, illetve hasznositdsinak az tekintend6, ha a

vagyontdmeg elidegenitdse, illetve hasznosit6sa csak egyetlen term6szetes, illetve jogi
szem6ly, vagy ezek konzorciuma r6sz6re tdrt6nik.

(10) Az Onkormiinyzat tdrzsvagyon6hoz tartoz6 ingatlanvagyon tulajdonjoganak, haszn6lati
jogrinak m6s 6nkorm6ny zal reszere - feladat- 6s hatriskdr6tadris vagy tulajdonjog-rendez6s -

jogcimen t6rt6n6 6tad6sa eset6n a tuiajdonosi jog gyakorl6janak meghatriroz6sa alapj6ul

szolgril6 6rt6ket a kdnlw szerinti brutt6 6rt6k figyelembev6teidvel kell meg6llapitani'

III. fejezet
Varyonkeze16s

12. A vagyonkezel6s szab6lyai

15. $ (1) A vagyonkezel6i jog ldtesit6sdvel 6tadott dnkormiinyzati vagyonelemek kdr6t a

vagyonkezel6 riltal ell6tott kdzfeladathoz sztiks6ges m6rtdkben kell meghatrirozni.

Vagyonkezel6i jog ingyenesen vagy ellen6rtdk fej6ben alapithat6.

(2) A vagyonkezel6i jog ellen6rt6k fej6ben tdrtdn6 megszerz6se eset6n az ellen6rt6ket a

vagyonhasznosit isb6l sz6rmaz6 varhat6 bev6tellel ariinyos 6ves dsszegben vagy a

vagyonhasmositiis adozoli eredm6nydnek sziaalekttban, illetve a vagyonkezeldsi

szerz6d6sben rdgzitett szAmitesi met6dus alapjrin kell meghat6romi.

(3) A vagyonkezel6i jog ingyenes alapitrisdnak szabalyaia az Nvtv. 11. $ (13) bekezd6s

el6irdsait sztiks6ges alkalmazni.

16. S A vagyonkezel6k kdtelesek a kezeldsiikben l6vo onkormrinyzati ingatlanvagyon

6llagmeg6rz6i6rdl folyamatosan gondoskodni. E vagyonelem felfj it6sara, p6tl6lagos

berthiudsira az Mdtv. 109. 5 @) bekezddsdben foglaltak az itinyad6k.

17. $ A vagyonkezel<ik kdtelesek a t6liik elvrlrhat6 gondoss6ggal eljrimi a kezelt vagyon

mrft6dtet6sJsoran, e k6telezetts6g teljesit6s66rt a vagyonkezel6 szewezetek vezet6i felelnek.

18. S (1) A vagyonkezelds tulajdonosi ellen6rz6s6nek keret6ben a vagyonkezel6 kdteles

mindlen 6v december 31. napj6ig besz6molni a vagyonkezel6s sor6n tett int6zked6seir<il 6s

ddntdseir6l, illetve adatot sroigaitutni a Kdpvisel6-testiiletnek. A vagyonkezel6 besz5mol6si

6s adatszoigaltat6si kOtelezetti6ge az Onkorm6nyzat jogszab lyokban el6irt besz6mol6si,

adatszolg6ltat6si k6telezetts6g6hez kapcso16dik.

(2) A vagyonkezel6 tulajdonosi ellen6rz6se a Kdpvisel6-testtilet eltal elfogadott 6ves

elien6rrdsiie- szerint vagy esetiieg elrendelt ellen6rz6ssel val6sul meg'

19. S (1) A vagyonkezeldsi szerz6d6snek tartalmaznia kell kiil6n6sen:



a. a vagyonkezel6ssel drintett vagyoni kdr pontos megjeldldsdt oly m6don, hogy a
vagyonkezel6sbe adott eszkdzdk6l k6sztilt eszkdzlelt6r a vagyonkezel6si szerz6d6s
kdtelez6 mell6klet6t kdpezi I

b. a vagyonkezel6 6ltal kdteleztien ell6tand6 dnkormiinyzati kdzfeladat 6s az ell6tand6
egydb tev6kenysdgek meghatiiroz6s6t, kik6tve, hogy a vagyonkezel6 a kdzfeladaton
kiviili egy6b tev6kenys6get csak oly m6don 6s m6rt6kben ldthat el, hogy ne
vesz6lyeztesse az fitadoll kdzfeladat ell6t6s6t;

c. az elsz6moliisi kdtelezettsdg tartalmat, ide6rtve a vagyonnal val6 folyamatos, valamint
a vagyonkezel6i jog megszifur6se kdvetkeztdben fennrill6 elsz6moldst, tov6bb6 az
Mi)tv. 109. $ (7) bekezddsdben meghatArozoll, az Onkormiinyzat k<iltsdgvetds6t
megillet6 bevdtelek, valamint a kdlts6gek 6s a niforditasok elkiil6nit6s6nek m6djdt;

d. a vagyonkezel6sbe adott ingatlanvagyon v6ltozaisair6l az Onkormanyzat ingatlan-
vagyonkataszterdnek vezet6s6hez a megfelel6 bizonylatok 6s dokumentumok
6taddsrinak a rendj6t;

e. az Onkormiinyzat kdlts6gvetds6t megitlet6 - a vagyonkezeldsbe adott vagyon
keze[6s6b6l szfumazb - befizetdsek teljesilds6re, a vagyonkezel6sbe adott vagyonnal
tdrt6n6 elsz6.mol6sra vonatkoz6 rendelkezdseket;

f. a vagyonkezel6sbe adott vagyonnal val6 m6rhettien eredmdnyes gazdrilkoddsra
vonatkoz6 e16irasokat;

g. a szerz<id6s megszrin6se esetdn a felek 6ltal teljes(tend6 szolg6ltatasokat, bele6rtve az

ilyenkor sztiksdges elszimoliist is;
h. a vagyonkezel6i jog ellendrtek6vel kapcsolatos rendelkez6seket, amennyiben a

vagyonkezel6i jog megszerzdse vagy gyakorl6sa nem ingyenes;
i. a vagyonkezeldsi szerzrides rendk(viili felmond6srinak eseteit;
j. azr a kikdt6st, hogy a vagyonkezellsi szerzodds azonnali hatrillyal felmondhat6, ha a

vagyonkezel6 ldnyeges k6telezetts6gdt nem teljesiti, ktil6n6sen, ha kdzfeladat ell6t6sa

nem felel meg a jogszabilyi rendelkez6seknek vagy a leladatell6t6s szinvonala
el6gtelen;

k. a vagyonkezelds ellen6rzds6ben val6 kcizremtikddds m6djdt;
l. az ellen6rz6s akad6lyozrisanak, ellehetetlen(t6s6nek jogkdvetkezmdnyekdnt a

rendkivtili felmond6s kikt t6sdt.

(2) A vagyonkezel6 kdteles
a. viselni a vagyonhoz kapcsol6d6 terheket;
b. teljesiteni az 6nkormdnyzati vagyonnal kapcsolatos nyilvtintart6si 6s adatszolgiltat6si

kdtelezettsdget;
c. a vagyonkezeldsbe vett vagyon utiin elszamolt ds a bevetelekben megtdriil6

6rt6kcs6kken6s d,sszegdnek felhaszn6l6s6r6l dvente elsziimolni;
d. 6vente felirjitrlsi 6s beruhriarisi tervet kdsziteni a vagyonkezelesbe vett vagyonelemek

6llagrinak meg6viisdra, e(6k6nek meg6rz6s6re, ndvel6s6re, 6s azt a K6pvisel6-testiilet

el6 teieszteni j6vrihagy6sra t6rgy6vet k6vet6 6v februrir 25' napj6ig;

e. a vagyonkezel6si szerz6d6sben meghatiirozott rend szerint teljesiteni a vagyonkezeldsi

szerz6ddsben v6llalt, tov6bbd j ogszab6ly alapjan fenn6l16 egy6b kdtelezetts6geket.

(3) A vagyonkezelds keret6ben a vagyonelemeket bdrbe vagy haszn6latba adni, vagy

barmilyen egy6b m6don a tulajdonjogviszonyokat nem 6rint6en hasznositani kizin. lag a
K6pvisel6-testiilet j 6vahagy6s6val lehet.



IV. fejezet
Hasznositris

21. $ (1) Az rinkorm6nyzati tulajdonri vagyon hasznos(tris6t megel6zden c6lszenis6gi 6s
p6nziigyi-gazdasrigossiigi vizsg6latot kell tartani.

(2) Ingatlantulajdon megszerz6se esetdn a ddnt6s el6k6szitdse soriin vizsg6lni kell, hogy az
ingatlan megszerz6se milyen dnkormdLnyzati c6lok megval6sitdsihoz 6s milyen felt6telek
mellett alkalmas, fel kell t6mi a tov6bbhasznositds lehet6s6geit, illetve a vfuhat6 tizemeltet6si
kdlts6gek kdr6t 6s nagysiig6t is.

22. S (1) A nett6 1.000.000 Ft 6rt6khatart meghalad6 vagyonelem hasznositrisara a Nvn. I l. $
(16) bekezddse az iinyad6. A vagyonelem hasznosit6siira irrinyul6 versenyeaetdst e rendelet
l. szdm melldkletdbe foglalt Versenyeztet6si Szabdlyzat (tov6bbiakban: Szab6lyzat)
alkalmaziisiival kell lefolyatni.

(2) Az e rendelet hatiiya al6 tartoz6 vagyonelemek hasznosit6sra val6 kijel6l6s6r6l a
K6pvisel6-testiil el halirozattal ddnt. A hatiirozatban meg kell jel6lni a vagyonelem

a. megnevez6sdt, ingatlan eset6n ahelyrajzi sz{rndt;
b. forgalmi 6rt6k6t;
c. a hasznositis6nak m6dj6t;
d. hasznositiisiinak versenyeztet6s esetdn a versenyeztet6s m6djrit;
e. a hasznositiisrinak a feltdteleit.

(3) Az (1) bekezd6sben foglalt 6rt6khatart nem meghalad6 vagyonelem hasznosit6siit, ha
tdrvdny vagy a Kdpvisel<i-testiiletnek a hasznosit6sr6l rendelkezo hatinozata miiskdnt nem
rendelkezik, versenyeztetni nem kell, azonban a hasznosit6si lehet6sdget nyilv6nosan k6zzd
kell tenni az Onkormiinyzat honlapjan.

V. fejezet
Vagyonftruh6zis

13. A hasznosit6s szab6lyai

20. $ ( 1 ) Az Onkormriny zat a vagyongazdrilkodrisanak az Alaptrirv6nyben, valamint a
nemzeti vagyonr6l sz6l6 tdrvdny 7. $ (2) bekezd6s6ben meghatdrozott rendeltet6se
biztositisdnak c6lj5b6l k6z6p- ds hosszri tdvri vagyongazd6lkod6si tervet k6szit.

14. A varyon dtruhdzfsinak szabfllyai

23. $ A rendelet hatdlya al6 tartoz6 vagyonelemeket 6rt6kesit6sre (elidegenit6sre) vagy
cserdre val6 kije16l6s6r6l a Kdpvisel<i-testiilet hatiirozattal d6nt. A hat6rozatban meg kell
jeldlni a vagyonelem

a. megnevez6s6t, ingatlan esetdn ahelyrajzi szfunfit;
b. forgalmi 6rt6k6t;
c. ritnrhrizdsanak m6djAtl
d. 6rt6kesitds6re (elidegenit6s6re) lefolytatand6 versenyeztetds eset6n a versenyeztet6s

m6djrinak ds felt6teleinek meghatrinozris6t, illetve, ha a versenyeztetes m6dja rirverds

lesz, akkor az 6rver6sre bocsatiis szdLnd6k6nak kinyilvrinit6stit;



e. csereje esetdn a csere c61j6t, a csereiigylet keretdben 6truhazand6 6s megszerezend6

vagyonelemek megiel6lds6t, forgalmi 6rt6k6t.

24. S (1) A polg6rmester - a k6pvisel6-testiilet 6ltal 6truhr2ott hat6sk6rdben - d6nt az 1 milli6
fori;t 6rt6khatArt el nem 616 vagyon drt6kesit6s6r6l. A polgiirmester a ddnt6s6r6l a k6pvisel6-

testiiletet a soron kdvetkez6 til6sen ir6sban t6j6koaatja.

(2) A nett6 1.000.000 Ft drtdkhatart meghalad6 vagyonelem 6rt6kesit6s6re (elidegenit6s6re) a

Nvtv. 11. $ (16) bekezddse az iinyad6. A vagyonelem 6rt6kesit6s6re (elidegenit6s6re)

iranyul6 versenyeztet6st a Szabdlyzat alkalmazisdval kell lefolytatni.

(2) Az (l) bekezd6sben foglalt 6rt6khat6rt nem meghalad6 6rt6kri vagyonelem, ha tdrvdny

vagy a K6pvisel6-testiiletnek az 6rt6kesitdsr<il (elidegenit6sr6l) rendelkez<i hat6rozata miisk6nt

nem rendelkezik nyilv6nos meghirdet6s vagy a Szabdlyzal iirver6sre iranyad6 rendelkez6sei

alapjrln 6rt6kesithet6 (idegenithet6 el).

25. $ Vagyonelem kiz6r6lag a forgalmi 6rt6k6vel tlzonos vagy magasabb 6rt6kri, azonos

tipusri vagyonelemre cser6lheto.

26. $ Telepiil6srendez6si terv vdgrehajt6sdt cdlzo, nem 6n6116 ingatlank6nt nyilvAntartott

ingatianrdsi, Iiildr6szlet 6r6kesit6se (elidegenit6se) sordn - drt6khatert6l fiiggetleniil -

veisenyeztet6s vagy nyilvrinos meghirdetds n6lkiil kell a szerz6d6st megkdtni, a forgalmi

6rt6k vagy a sz6mviteli nyilvrintart6s szerint 6rt6k megiel6l6s6vel.

27. S A tulajdonkdzcissdg megsziintetdse 6rdek6ben kdtend6, dnkormrinyzati tulajdonri

ingutl"un tulu.idorri hrlnyadr-sz6nek tulajdonost6rs dltali megv6ltdsa eset6n, a forgalmi 6rt6k

migetotesevet kell a szerz6d6st megkdtni 6rt6khatrirt6l fiiggetleniil, versenyeztet6s vagy

nyilv6.nos meghirdet6s n6lkiil.

VI. fejezet
Varyonszerz6s

15. A varyonszerz6s szabdlYai

28. $ (1) A K6pvisel6+estiilet az dnkorm6nyzati vagyon gyarapit6s6r6l a Polgrirmester

javaslata alaPj rfur ddnt.

(2) A vagyongyarapit6sr6l a K6pvisel6-testiilet hatrirozattal d6nt. A hatarozatban meg kell

jeldlni a megszerzend<i vagyonelem

a. megnevez6s6t, ingatlan eset6n helyrajzi sz6m6t;

b. forgalmi 6rt6k6t;
c. a megszerzls6nek m6djrit;
d. megs-zerz6se 6rdek6ben az 6nkorm6,nyzat 6ltal v6llalt fizet6si felt6teleket;

e. melszerz6s6re ir6n1'ul6 6nkorm6nyzat ajanlati kdtdttsdg id6tartam6t'

(3) Ingatlantulajdon megszerz6se eset6n a d6nt6s ei6k6szit6se sor6n vizsg6lni kell, hogy az

i"g"tfir megsz-erz6se riilyen onkormanyzati c61ok megval6sit6sdhoz 6s milyen felt6telek

mEtt"tt utt atirus, fel kell timi a tov6bb hasznosit6s lehet6s6geit, illetve a varhat6 tizemeltet6si

kdltsdgek kdr6t 6s nagYs6g6t is.



(4) Az 6nkormAnyzati tulajdonszerz6st megelozoen, a (2) bekezd6s szerinti hatarozat

meghozalalihoz a vagyonelemr6l ingatlanforgalmi 6rt6kbecsl6st kell k6szittetni.

29. S A Kdpvisel6-testtil et az Matu-ben meghat6rozott, vagy dnkdnt v6llalt feladatainak

ell6t6srihoz ingatlant b6relhet, alb6rletbe vehet, vagy haszndlatba, egy6b m6don hasznositasra

awehet. Errdl a Kdpvisel<i-testiilet a Polgrirmester javaslata alapjrin ddnt.

16.Varyon inryenes vagr kedvezm6nyes megszerzdse, illetve felajrlnlott vaS/on
elfogaddsa

30. $ (1) A vagyonelem tulajdonjoganak ingyenes vagy kedvezm6nyes megszerzdsdr6l,

vagyonelem felajrinllsrinak elfogad6s6r6l, kiv6ve a (2) bekezddsben szab6lyozott esetet,

1.000.000 Ft. 6rt6khat6rig a Polgarmester 6nrill6an ddnt. A v6lelmezett 1.000.000 Ft.

6rt6khatA( felett a Polga'rmester javaslata alapjdn a K6pvisel<i-testiilet ddnt'

(2) Telepiil6srendezdsi terv vdgrehajtAsat cdlz6, kozit, vagy egy6b kdztertilet kialakitrisahoz

sziiksdges, nem 6n6ll6 ingatlankdnt nyilv6ntartofi ingatlanr6sz, ftildr6szlet megszerzds6rol a

PolgArmester ddnt drt6khatrirra tekintett ndlkiil, az 6ves kdlts6gvet6sben biztositott keret

terh6re.

(3) Az 6nkorm6.nyzati kdlts6gvetdsi szerv vezet6je ing6vagyon szerz6s6re a 16. $ (5)

bekezddsib en foglaltak az irrinyad6k.

(4) Ajand6kk6nt, felajankisk6nt nem fogadhat6 el olyan vagyonelem, melynek ismert terhei

el6rik, vagy meghaladjrik annak 6rt6k6t.

VII. fejezet
Zrirri rendelkez6sek

31, g (1) E rendelet a kihirdet6s6r kdvet6 napon ldp hatrilyba, rendelkezdseit a hat6lybal6p6s6t

kdvet6en indult tigyekben kell alkalmazni.

t veszti B6nye Kcizsdg Onkorm6nyzata
I 6s a vagyongazd6lkodris szab6lyair6l

(2) E rendelet hatrilybal6pd.s6vel egyidejtileg hat6ly6

K6pviselti-testiil eI5lek az Onkormrinyzat vagyon6r6

sz6l6 3/201 3..(VII. 1 5.) dnkormrinyzati rendelete

H"R'.
polgirmester

dr. Csoba Be6ta
jegyz6

ZArrd6k:.

A rendelet 2019. m6jus 14. napjan kihirdet6sre keriilt a helyben szokasos m6don, a

hirdetdteblam tdrt6n6 kifiiggesadssel.

dr. Csoba B ta

jegyzti



I
I

l. szimu mell6klet
a2t2019. (V. l3) dnkorm6nyzati rendelethez

I. r6sz
Altalinos szabilyok

Versenyeztet6si eli6ris
-Tffiffi 

-b6lurut 

ulkul^-As6ban versenyeztet6s alatt a p6lyrizati elj6rrist ds iirverdst kell drteni'

2) E szahilvzat alkalmaz6siban
2.1. Kiir6 (ajrinlatk6r6): a jelen rendeletben rneghat6rozottak szerint a tulajdonosi jogok

yakorl6ja. illetoleg a tulajdonosi iogok gyakorl6j6t6l kapott felhatalmazds alapjin a

Polg6rmester, a Kdpviselo-testiilet bizott ga vagy a koltsdgvet6si szerv vezetojeSA

2.2. Aj6nlattev6 (phlyirz6,licitril6): ersenyeztetdsi elj6r6s sor6n a piiyizali kiir6s alapjrinaki av
aj6nlatot tesz vagy az 6rver6si fe lh iv6s alapjan licit6l

2.3. Nyilt pilyizati elj6rris: ha az aj6nlattevok kore elore meg nem hatirozhat6, illetve a

meghatdrozott ajanlattevoi kdrbe tarloz6k sz6tna nem ismert

2.4. Zrirtktirii (meghivisos) pilyizati eljir6s: a kiiro az 6rdekelteket megfelelo hat6rido

kitrizds6vel kcizvetlentil hivja fel a.ianlatt6telre. 6s kizdr6lag a kiir6 6ltal meghivottak

2.5

nyujthatnak be PdlYdzatot.
ilelir.Jrio" patyar"ti elj6ris: olyan nyilt vagl' zbrtkort p1.ly/zati eljdr6s' melvnek sordn a

ri?ii" 
"- 

parvai",i triirris feltdteleinek megfeleto pllyizatok kriztil v6lasa.ia ki a nyertes

aianlanevcit racv azok hi6nlaban a palyazari eljaresl eredmdnytelen nek nyihdnitja'

?.il,'iir.arro.?rtvar^ii "i;ate., 
oil an rri ilt r ag1 zdrtkd-rii palydzati eljdrds' amell nek sorin a

f<'l"#", 
"f 

rO f.iariO patye:zni felt6t;leinek "gi"ttlo 
ptiyiz6k sz'imira a miisodik fordul6ban

tovdbbi felt6teleket hat6roz meg,6s az ezen feit6teleknek megfelelo p6ly6z6k koziil valasztja

ki a nyertes pdlYbz6t.

II. r6sz
A prilyrizati eljir:is

2.6

A pilvizati eIlaris tinusai:3)
3.
3.

l. A p6lyizati eljar6 s nyilt vagY z6rtk6rti lehet

2. Zarlk0rti P:ilY6zat i eljAr6s akkor folYtathaki le. ha a hasznositani kiv6nt vagyon jellege'

jelentos6ge, valam int a hasznosit6s hatekonY sdgriLt elosegit6 feladatok megoldAsa e felteteleket

teljesiteni k6pes gazdas6gi szereP lok rdszvdtel6t teszi sztiks6gess6

3.3. A kiir6 dtint6s6to I fiiggoen a P6ly6zati eljdrds eg)' vagy tijbbfordul6s lehet. A jelen szab|lyzat

alkalmaz6s6ban tiibbfordul6s prilyiizati eljSras legfeljebb k6t fordul6b6l Sllhat. Az elso fordul6

feltdteleinek megfelelo p6lydz6kat a kii16 a rnisodik fordul6ban a pdlybzat kieg6szitds6re

sz6lftja fel. Az els6 fordul6 ban beadott PalY izatokban vallalt feltdtelek csak a kiiro felhiv6siban

foglaltak szerint m6dosithat6k. A rndsodik forduloban azt a pblydzol lehet nyenessd nyilv6nitani'

aki a prilyrizat kie96szit6s6re val6 felsz6lit6snak eleget tett

zati el arits kiirisa m hirdet6se:4)
4.1

4.2

A
A pily6zatotj elen szabilYzat 2.1 . Pon tyiban rneghatdrozott ki i16 irhatja ki

A p6lyazati kii r6st a Vasadi Kozos Onkornrinlzati Hivatal SZCkhelytelepiil6si hirdetot6bl6jen

ds B6nye Kozsdg Onkormiiny zatrinak honlapjSn kell kdzzdtenni a bead6s hat6ridei6t megelozo

legalibb l5 naPPal koriibban A pAl)dzati kii r6s meg]elen6s6ro I a kiir6 kozlemdnyt jelentethet

meg egy orszigos naPilaPban , a helyi irj s6gban, illetve a he lyi televizios rntisorszol96ltat6

VERSENYEZTETESI SZABALYZAT

mtisor6ban is.



Zirtkdri pttlytnati eljirrisr6l a kiir6 az 6rintetteket a pelyezati kiir6s megktildds6vel postai iton

drtesiti irgy, hogy a p lyiLzati kiiriis megielends6rol sz6l6 kcizlemdny ktizzdtdteldtol szimiNa a

p6lydzatok benytjlisrira legal6bb l5 nap allion rendelkez6sre'

Vartuoru petyi.iti elj6r6s esetdn legal6bb h6,rom gazdasigi szereplonek kell rnegkiildeni a

p6lyazati kiir6st.
e ialya.ati elj 6r6st a hasznositani kiv6nt vagyon (vagyonresz) egdszdre. illetve meghat6rozott

rdszere (ris/eire) lehet meghirdetni

Tijbbfordul6s p lyezati 
"16I.e, "'.t", 

a rl6sodik fordul6ban rdsztvevo p6ly6z6k sziirrr6ra

eljuttarotr, a pilyirzat kilg6szitesdre vorlatkozo lelhiv6s megktild6sere a 4.3. pontban

foglaltakat kell alkalnazni.
A pitlyizati kiir6snak tartalmaznia kell:

a kiir6 megnevez6s6t;

a pilyazati elj:ir6s c6lj6t, jellegdt (nyilt vagy z6rtkdrii), illetve a fordul6k sz6mdtl

a pitlyivati elj5rris targyit, annak 6rt6kdt:

,rfitreg "r"tj, a kiir6 riltal elfogadhat6 n.rinimum6rat, az alkalmazhato fizetdsi m6dot:

az ajiniati biztosit6k megielcilds6t, rendelkezesre bocsiitiisSnak hat6ridejdt ds modjit;

a hasznosit6s feltdteleit;

a p6ly5zat benyrljtesinak helydt, m6djrit ds pontos idopontj6t;

a piily6zatok felbontiis6nak helydt 6s id6pontj6t;

a hirlnyp6tLis lehet6sdg6t;

a p6lySzatok elbir6l6s6nak szab6lyait. szempontrendszer6t; 
.

a kiir6 azon jog6nak fenntart6srit, hogy drv6nyes pllyizatok benyirjtasa esetdn is a

pilyizatieljir6st eredrn6nytelennek nyilv6nithada;

az eredmdnyhirdet6s modjdt. helyet ds v[rhat6 ide.i6t:

tobbfordul6sp6ly6zatielj6r6sesetdnakiegeszit6sreval6felsz6lftesraval6utal6st;
a pitlyivati"tla.,irrut kaicsolatos tov6bbi infornr6ci6szerz6s lehetosdgdnek megjel6l6s6t

vifipa'fVar",l .56.e, rn"ghi.d"t"sdre vonatkoz6 kdzlem6nynek tartalmaznia kell:

a)

b)
c)
d)
e)

0
c)
h)

D

i)
k)

l)
m)
n)
An4.8

4.9

s) Az aiinlati biztosit6k-A frter"m.6*n valo rdszvdtel ajenlati biztositdk .1!e.s 
h,oz kotheto' melvet a pilydzati

f.lfiar6", megiat6rozott idOpontig es" m6don kell a kiir6 rdszere megfizetni A befizetds

a) a kiiro megnevezds6t;

bi a pafyurati-efjar6s c6ljdt, nyiltjellegdt, illetve a fordul6k sz5m6t;

ct a palyazati eljrirds t6rgydt. annak dndk6t:

a 
j , paf va-.1 ienyujtri-sdnak hely6t, modjet 6s pontos idopontjat;

.i u ,..rt",.t oalvl)ai kiir6s rendelkezdsre bocsdtasa helytit'

^ 
-"f'-, tlf vi-ii elaras megtrrrdet6s6re vonatkoz6 kozlem6nl, rek tartalmaznia kell

a) a kiir6 megnevez6s6t;

bi) a pilyLzati eljirds c6lj5t, z6rtkdrt jelleget;

cll a phlydzati elj6r6s t6rgy6t, annak dfi6k6t:

telesitdsenek a j6vdiris napja rninostil'

il;ffii';;;;Ji!i"i-I p"rva'"ti kiir6s visszavonl:u'.. u. p6lvdzat drvdnvtelensegenek

meoallanitdsa. a pdlydzatnak a ben5 ujr6'i hatdridot rnegelozci visszaronasa esetdn' tovdbbd az

iliil,iil;il;J;;l;;; ;, hd'o'"munk'nupon beliil vissza kell fizetni \em i6r vissza a

;i;;ii6k, h" " iatyaza az aiedari kotout6g idatartama.alatt p6lv6zat6t visszavonta' illetoleg a

,r".rlae.'nr"gtl,ese neti fetrOliatO , ugy ui o erdekkrirdben felmeriilt mis okbol hiirsult meg.

A rv.a.. paiyarO ettat Uefizetett aj6n'iati biztositeknak megfelelo dsszeg elidegenit6s eset6n

v6telarelolegk6nt, hasznosit6s ""td'n "tt'Ott"'t 
biztosit6 mell6k-kdtelezettsegk6nt (6vad6k)

sz6mit be.

;-;;;;;. p(ttyt.,6 6ttat befizeten, AFe. hat6ly6n kivr.ili^ tetelkdnt elszamolt aiinlati

biaositekr6l kiadSsi p6nztrirbizonylatot, majd ennek megfele16 6sszeg megielol6s6vel

"li"ra."ror.grar 
vagy s)erz6d6st biztosit6 mellekkdtelezettsdgrol bev6teli p6nzt6r-bizonylatot

6s sz6rnl6t kell kirillitani.

5.2

5.1

5.3

).

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.4.



6) A p:ilyizati el taraso n val6 r6szv6tel felt6telei

A prilyizatok elbiriLisa sorin csak a pilyirzati kiirr{sban meghat6rozott idoben ds m6don

6.2

A pilvizatok 6rvcnvessegl felt6telei. az ai:inlati ktittitts6s7)
1 .1. A pirlyirz6 piiy|zatitt zirt. a pitlyhzo szemdlydre valo brir

p6ld6nyban k0teles a pelyizatok benyirjtris6ra nyitva 5ll6

rneghatarozott hel-ven, az adoll pily6zatra utal6 jelzessel

benytjtott prilyrizatok vehetok fi gyelembe.

I patyaruil 
""1.16.6.bun, 

a kiir6i eltdro rendelkezdse hi6ny6ban - devizabelfcildi- 6s kiilft,ldi

ltovaUUiat<Uan: kiilfoldi) term6szetes szem6ly, jogi szem6ly, vagy jogi szemdlyisdg ndlkiili

gazdasigi tiirsasAg, egy6ni viillalkozo, vagy ezek konzorciuma vehet reszt Az egytittes

ialyar"i ajrnlattd'tel Ie5atOt atapitott aj6nlattevoi kijz6ss6g; vagy mfs alkalmi egyestiles

tLonror"iu*), 6s tagjainak felelossege a pitlyivati elj6r6s ds a szerz6ddskcit6s sor6n

egyetemleges.

6.1

1.2

mely utal6s n6lkiili boritdkban, egy

haterido alatt, a pdlyizati kiir6sban

szemdlyesen. vagv meghatalmazott

'7.4.

7 .4.1

'7.4.2

7.4.3
7 .5.

7.6

irtjen benyrljtani.
A benyirjtott palyrizatnak taltalmaznia kell:

a) a pilyitzi nevdt, szdkhely6t (lakohelyet), termdszetes szem6ly pily6z6 esetdn szemdlyes

adatait, e16rhetos6geit (telefonsziim, telefaxszdm);

b) a pdlyriz6 rdvid bemutates6t;

cj a megaj6nlott ellenszolg6ltatiist (v6telar, bdrleti dij, stb ); 
-

a) a patiinati kiir5sban foglalt feltdtelek elfogad6sara ir6nyul6 nyilatkozatotr

e) a fizet6s m6djet 6s iitemez6s6t;

f1 a ptiyizo 6ltal vellalt tovAbbi kotelezettsegre vonalkoz6 aj6nlatot;

i1 "iarya.uri 
kiir6sban el6irt aj6nlati biztositdk rnegfizetdsdrol sz616 igazolast

\iu u [etyarx; kiirris biztosit6kad6si kdtelezettsdget ir elo, a prilySzat csak akkor drv6nyes' ha a

p"ryalo'igur"rlu, hogy a kiirasban megjel6lt dsszegii aj6nlati biztosir6kot az ott megieldlt

iormdban es rnodon a kiiro rendelkezdsdrc bocsatotta

A pelyezatnak tartalmaznia kell:
tra'a iatyazO;ogl szemdly, vagy jogi szem6lyisdg n6lktili gazdasigi t6rsasdg' a p6ly6z6nak a

beaddshoz kdPest:'u)ha.n]in"napn6lnemrdgebbicredcticdgkivonatritvag;rannakhitelesitettm6soladt'

valamint aliir6sra .logosilt kepviselojenek eredeti alair6si cimp6ld6nydt vagy annak

hitelesitett m6solat6t,

b) a l6trejott6t igazol6 bir6s5gi, vagy mis egy6b.. nyilvdntartSsba v6tel6rol szol6
' 

okiratoi valamint a k6puiseleijogrira vonatkoz6 toviibbii az al5iftis hitelessdg6t igazolo

okiratot.
egy6ni v6llalkoz6 eset6n a villalkoz6i enged6ly hiteles m6solat6t;

i#m6szetes szem6ly eset6n a term6szetes szem6ly szemelyi adatait'

a'torr"r"irru- p6tyaz6knat aj6nlatukhoz .ritolni k"ll.u kcizcittiik letrejott megellapodiis

;;;i;;g; rrlt"r".it"tt mrisolatit, melynek ki kell t6rnie. arra' hogy a tagok feleloss6ge

""u"i.rf"n".. 
Ineg kell ieldlniiik tov6bb5 a meghatalmaz6ssal elj6r6 k6pviselojiik nev6t 

....

;.".ii;l;;''?;i;;;","r. 'r,ii.r.. magvar forditesbal i' .P: ,kell nvijtania a megieldlt

aor.rr"r,,i*oLr,. Kiilftldi p6lye# koteles belfoldi sz6khellyel (lak6hellyel) rendelkezo

kezbesitdsi megbizofl at megnevezni

A n6lv6zo aiirnlat6hoz a p6lv6zii kiirrisban nreghatarozott idopontig, de legalibb.a benyirjtasi

;#,r* j.i,#;i';;i.;;1-kt[,"u.n ,upig-kotr" van. A p6ly6z6 ajenlari .kiit.jtts6s6tol

,r"u"arr, imennyiben a kifr6 ezen idoponion belti-l iriisban kozli, hogy palyazatiit nem

""ii"J"ian. 
nr"n"rr", vagy hogy a p6lldzatot eredmdnytelennek nyilv6nitotta Abban az

.iJ;",,:;; i;;aio-ii.*?g llrurruiauun nrasodik helyezettet is megie16l. rigy az ilyen

pa]vari 
"la"i"i 

kototts6ge u'kii"ntutll napon belul akkor sziinik meg' ha a kiir6 a nyertes

iiti,it"it szerzod6st k6l 6s enol irisban 6rtesiti a m6sodik helyezettet'
'i iaie"t ujantuti t orottieg" akkor kezdodik, amikor a p6lyizatok benvtjt6siira nyitva 6116

hatirido lej6rt.

1.1

7.8



A pilYizatok itv6tele. bontisa
-ifii"-t t^*61r"t", 

"rg'y 
meghatalmazott utjln a n.ati.yati kiir6sban megielolt helyen es

idobe;, legkdsobb'a pelyliit beaies6ra nyitva all6 hatdrid6ig adhat6 be. A pel),ezat 6tvdtele

sorSn az Sivdtel idopontjrit 16 kell vezetni a palyezatot 13lrtalmaz6 borit6kra, egytttal 6tv6teli

elismerv6nnyel kell igazolni az iwdtel tenydt.

A hat6ridoben be6rklzett prily6zatok felbontSsa a benyfijt6si hat6ridot kdveto tizen6t napon

u.itii nyiruarorun tairt6nik. liyilv6nos bonr6so, a kiir6 k6pviseloje a kiir6 altal meghivott

szem6lyek, valamint a piily6z6l, illetve meghatalmazottjaik isjelen lehetnek'

i paliaruto. nyilv6nos tont6sakor a jelerrlevokkel ismertetni kell a pilyrizatot benytjtok

n".iJ,,' ,.ef.n.f,e, (lak6helydt), azonl:tan az ajanlatokkal kapcsolatos tov6bbi rdszletek nem

hozhat6k nyilv6nossdgra.

A nilvizatok 6rt6kel6se:
A f"lbortott p6lyazatokat a k

a K6pviselo-testtilet. irgY a P

6s tartalnri szemPontb6l 6rtd

iir6 riltal l6trehozott legal6bb 3 fos bizottsSg- amennyiben a kiir6

dnztlgyi Bizottsiig a bont6st koveto tizenijt napon beltil formai

keli,!s az elbirrilasra vonatkoz6 javaslatit indokl6ssal egyiitt a

kii16 16szere eloterjeszti.
e pafya-, enef..l6seben nem vehet rdszt az a szemely, aki p6ly6z6' vagy annak:

a) kdzeli hozzitarloz6ja;
bj rnuntur;..ony, illewe k6aiszwiseloijogviszony alapjdn a felettese' vagy alkalmazottja;

cj m5s szerz6d6ses viszonyban foglalkoztat6ja vagy foglalkoaatotda;

d) tulaidonosa, tagja vagy vezeto;szts6gviseloje - amennyiben a p6ly5z6 jogi szemdly' jogi
-' 

rr.ir.tyiteggeilem iendelkezo gazdasrigi t6rsaseg vagy ezek konzorciuma'

A oitlvazat ertekeleseben rdszt vevZ kOtele"s halad6litalanul a kiir6nak bejelenteni, ha vele

t).'n,i* ottr"ierheletlensegi ok 6ll fenn' 6sszef6rhetetlensdgi vita esetdn a kiiro dijnt'

a- parva^"r. 6rt6kel6s6bJn r6sztvevo szemdlyeket titoktartasi k6telezettsdg terheli. A

nrilvizatok eftekeleseben r6sz*evok az e minlsdgiikben tudom6suka jut6 informdci6kat

i,oart lug u pdll dzatok ertdkelesdnek celjdra haszndlhatjdk.lel 
.

n tir.uieg'*r"fij516ljegyz6kunyvet iell kesziteni' amelynek tartalmaznia kell kiilon'isen:

a) a pitlyazar r6rgy6ul szol9616 vagyont (vag)'onreszt)i

b) u ieUtnyolita. ;6vid ismertet6s6t, a beerkezett p6ly6zatok sz6mau

c) a bedrkezett pdlyizatok tisszefoglal6s6t;

di u paya-tof. ertlkeldsdnek fobb 
-szempondait' 

az egyes pSlydzatokkal kapcsolatban kialakult

velemenYeket;

e) a legkedvezobb p6ly6zat j avaslatinak indokait;

fl u p-,ilve.uti eli6rds eredm6ny6nek cisszefoglal6 6ndkel6s6t' az elso 6s esetlegesen a

mrsojil helyri javasolt pdlydzo rnegieltileset'

9.4

9.5

10.
l0.l

li rv6n eredm6n se

a paly6zat, ha:

a) a p6lYrizatot a kiiriisban megh at6rozott hat6rido ut6n nyirjtott6k be;

b) hizlosit6kad6si kotelezetts6g eset6n a biztosit6kot a pdlyiz'6 nem bocsdtotta' vagy nem az

eloiftaknak rr.regfeleloen bocs6totta a kii r6 rendelkez6sdre;

c) a megv6s6rolni kiv6nt vagYon (vagyonr6sz) m6rtdk6t 6s az aj6nlati 6rat (dijat) nem

egyeftelmiien hat6rozta meg, vagy mds ajinlatah oz vagy felt6telhez ktttdtte' tov6bbrl ha a

megaj enlott vdteler a minimum 6rat nerr 6ri el;

626 nem tett r6szletes es kdtelezo erejii jognyilatko zatot az ajdnlatAval

kapcsolatban. ds nem v6llalt ajinlati kijtdttsegetl

e) a phlyizat az eloz(t esetekbetr lelsoroltakon t[rlmenoen nem felel meg a pily6zati

kiir6sban. a jogszab6lyokban, valamint a.ielen e lj6riisi rendben foglaltaknak;

1-) olyan pdlY6z6 nY ijtotta be, aki nern.jogttsult rcszt venni a pdly6zati elj6rdson

e liirds, ha:

dris sordn nem n1 ujtonal be dn dnl es pdly6zatotl
redm6nvtelel't az

d) a p6ly

10.2. E
a) a pelyrizati elj

.1

8)
8.1 .

8.2.

8.3.

e)
9.1 .

9.2.

9.3.



r0.3

b) a benyijtott palyr{zatok eryike sem felelt nreg a p5ly6zati kiinisban foglalt felteteleknek;

c) a kiir6 eredm6nytelennek nyilvrlnitja.

Eiedm6nyes az eljiuris, ha a pitlyiz,,ti kiir6sban foglalt felt6teleknek megfelelo legalibb egy

6rv6nyes pitlydzat lrkezett, kiv6ve a 10.2. c) pontban foglalt esetet'

12.)
12.1.

Aoi lv:iza t eredm6nv 6nek kiizlrsc
A kiir6 a diintds6t kOvetoen a pilyt.zati eljdr5s eredmdn ydt haladdktalanul. de legk6sobb dt

munkanapon beliil. iriisban kOzli valamennyi piily6z6val. A nyertesse nem nyilv6nitott

prilyiz6k aj6nlati kijt6tts6ge a dontdsrol sz6l6 drtesit6s k6zhezv6tel6nek napj6n szlinik meg, a

7.7. pontban foglaltak kiveteldvel

A szerztid6s nregkti t6scl3)
ll. r A kiiro a ptiyinati eljirds nyerteseve l. ennek rneghi[rsul6sa eseldn - amennyiben megjel0lesre

A dtint6s-Tlf[6zatok 6rv6nyess6g6rol, a p6lyizari eljiras eredm6nyessdgdrol. valamint a nyertes

pelyaiatOt a kiir6 dont I ha a prily6zati kiirils rn6skepp. nem rendelkczik - a bontist6l

,ra*iton harminc napon belul. A hat6ridot a kiir6 egyoldahi nyilatkozattal, egy alkalommal'

legfeljebb tizenijt nappal meghosszabbithatja, amelyrol.az 6rintetteket tdj6koztatni kell.

a"pa'tyaratot koziii 
'osszesi6geben 

legkedvezobb feltdteleket kinril6 p6lyrizat mellett kell

dOnteni. e diint6sben meg leheijelOlni a nyertes p1lybz6n kiviil a mrisodik helyezettet is.

A dtjnt6s soriin felmeriilo tjsszef6rhetetlens6gre e szabalyzat 9.2. pontjiban foglaltakat kell

alkalmazni.

keriilt - a miisodik helyezettel kothet szerzcid6st

A pblyizati eljrifiis nyirtese az, akit a kii16 diintdsdben nyertesnek nyilv6nitott

e szerzod6st; kiir6 ddnt6sdt kdveto harminc napon beliil meg kell ktitni'

Ha a piiyivat nyertes6vel a szerz6ddskot6s meghitsulna, vagy a szerzodes aliirSsa ut6n a

;;;":-;;.r6d6st nem teljesiti, 6s ez6rt a kiir6 a szerz6d6st6l eliiltt, vagy a felek

iitUontottat azt, tgy a kiir6 lor6bbi dontdse alapj6n jogosult - amennyiben megjelol6sre

f."rfift-u*atoaitt-.gioUUpatyarOrulszerzod6stkdtni,vagy'6jpiiydzatieljaristkiirni'
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14. I

Az irver6s szabilvai-A k*d dd"td* ,zerint az Onkormen)zat tulajdon6ban l6vo vagyont Srverds iti6n is

14.5

6rt6kesitheti.
n, a*".e. nyilv6nos,6s aztjogi kepviselo jelenldteben kell lebonyolitani'

Az 6rverdst irver6si felhivris ktizzdtetelevel kell kitiizni'

Az6rverdsifelhivristaztinkorm6nyzathir<letot6blijrin6shonlapj6nkellkcizzdtenniaz6rver6s
naplae|ottlega|abbtizenOtnuppu|.e,irver6sife|hiv6smegie|enesdrolakiir6kiizlemdnyt
;J!'r"ifr", ,n'.g .gy orszdgoi napilapban, a helyi rljsigban' illetve a helyi televizi6s

mfi sorszolgdltato m[isor6ban is.

Az iirver6si felhiv6sban fel kell t0ntetni:

a) a kiir6 megnevezds6t;

b) az 6rver6s helY6t 6s idejdt;

"j u, a.r".err" kerii16 vagyont6rgyak (vagyonr6szek) megnevez6s6t 6s kiki6lttisi 6r6t'
-' 

""rr*1", 
u uugyont6rgy-ukru liugyo'"e;kre) vonatkoz6 egyes korl6toz,sokat (pl :

el6v6sArl6si jog, stb.);

d) a v6telir megfizet6s6nek hatriridejet €s m6dj6t;

e\ az ajitnlati biaosit6k tisszeg6t ds ietdtbe helyezds6nek m6djrit' hat6ridej6t:

l) az drver6sen tdrt6no licitril6s felt6teleit:

g) 6rver6sre jelentkez6s helydt, m6djit ds idejdt;

)
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h) amennyiben sziiks6ges, az arra vonatkozo ktjzl6st, hogy az drveresre keriilo, 
uagyonta.gyakat hol 6s mikor lehet meglekinteni, illetve az 6rver6sre kerii16 vagyon16l

hol, mikor6s hogyan lehet toviibbi informiici6hoz jutni'

14.6. Az rirver6s meghirdei6s6re vonatkoz6 kozlem6nynek tartalmaznia kell:

a) a kiiro megnevezds6t;

b) az 6rver6s helY6t 6s idej6t;

cj az 6rver6sre keriilo vagyont'rgyak (vagyonrdszek) megnevez6s6t 6s kiki6ltSsi 6r6t;

dj az ajrinlati biaosit6k 6sszeg6t ds let6tbe helyez6senek m6dj6t, hatriridejet.

14.'1. iz e.rir"rt az azt eliSkeszil' szervezet bonyolitja le. Az 6rver6s sordn k6zremiikodo

szem6lyek osszef6rhetetlens6gire e Szabill;*zat 9.2. pontj6ban foglalt rendelkez6seket kell

alkalmazni.
14.g. Az 6rverdsen reszt venni 6s vdteli ajrlnlatot tenni szemdlyesen, vagy meghatalma^zott itjdn

lehet. A meghatalmazist krizokiratba vagy teljes bizonyit6 erejii magdnokiratba kell foglalni'

14.9. Az arverdsJn az egytb feltdteleknek ial6 megfelel6s eseten az licitrilhat. aki az rirverdsi

felhivilsbanmeghatarozottajrinlatibiaositdkotaz6rverisifelhivisbanrnegjeldltm6don6s
id6ben letdtbe hilyezte. A befizet6s teljesit6s6nek a j6v6ir6s napja minosiil.

14.10. Az iirverds megkezd6sekor a licitel6kkal k6zdlni kell az 6rver6sre kertilo vagyontilrgy,

vagyon(rdsz) beis6rt6k6t (kikiriLlt6si 6r6t), ds fel kell hivni 6ket ajanlatuk megt6tel6re, mely

n.* l.h.t kedvezotlenebb a kikirilt6si rirndl'

l4.ll.Azarver6staddigkellfolytatni,amigaIicit6l6kaj6nlatottesznek.Hanincstjabb,alicitaltls
feltiteleinek me-gfele16 

"jantut, " 
ielaj6nlott legmagasabb v6te16r h6romszori kikiriltris6t

k<ivet6en ki kell jelenteni,'hory 
" 

uugyontetgyat/vagyon(r6sz)t a legmagasabb vdtelerat ajen16

veheti meg.

14.12. Az 6rver6"si vevo illtal befizetett ajanlati biztositdknak megfelelo osszeg v6tel6r-elolegk6nt

beszamitavdtelarba,at6bbiletevonekabiztosit6kotazLrverlsbefejez6seutdnhdrom
tnunkanapon belijl vissza kell adni, illetve utalni Nem jir vissza a biztositek' ha az^ drver6si

vevoaz6rverdstkoveto.najri'rrlatitvisszavonj4illeto|egaszerz6d6smegkdtesenekifelr6hat6
vagy az o erdekkdr6ben felmeriilt mris okb6l hifisult meg'

14.13. A licit6l6 riLkal befizetett, AFe hat5lyrin kiviili tdtelkdnt elszamolt ajrinlati biztosit6kr6l kiad6si

penaarbizonylatot, maji ennek migtblelo cisszeg rnegjeltilis6vel vdtelirelolegrol beveteli

pdnzt6rbizonylatot ds szrimLit kell kial I itani'

|4.|4.,Azrirver6sivevoktitelesateljesvdtelerataszerzoddsalitir sitigmegfizetni.A.szerzod'staz

6rver6st k6vet6 n".rnln. n"pJn beltil kell megkotni. Amennyiben a teljes vdtelarat a fenti

hat6ridonbeltilnemfizeti'megazirverdsivevo'abiaosit6kotelvesziti'6saz6rverds
eredm6nYtelennek min6siil.

1a.15. Ha az iigatlan el6v6s6rlisi joggal terhelt, a szerzod6sben foglalt aj6nlatot kdzolni kell az

elt!v6s6rlAsra jogo.ulttui u .ror]aie, megkdtds6t ktiveto tiz napon beliil, egyidejiileg megfelelo

hatirido biaositasrival fel kell sz6litani nyilatkozatt6telre'

14.16. Az6rver6sre bocsAtott ,ugyonta'gyonluugyonrdszen a vevo a v6tel6r kifizetds6vel szerezhet
' ' - - 

tulajdonjogot, figyelemmei,azonui; u t,ututyos jogszabalyokra 6s a vagyontirgyat/vagyonrdszt

esetlegesen terhel6 korliitoz6sokra'

14.17. Aziirver6si felhiviis ,ir.ru"ora.anuf teny6t k.izzd kell tenni a 14.4. pontban rdszletezettek

szerint.
14.18'Az6rver6sifelhivilsvisszavon6saesetdnaZajSnlatibiaosit6kot,6samennyibenazarveres.'t.irgy6rolk6sztiltr6szletestaj6koztat6(infonrrriciosdokumentum)rendelkezdsrebocs6t6sa

ellen€rt6k fejeuen torteni, tig y-u. ar6rt firet"tt.llen6rt6ket, a dokumentum visszaszol96ltat6s6t

ktjvet6en hiiiom munkanapon beltil vissza kell adni'

14.1g. Az,rver6srol jegyzorti"l.i'"1r.u felvenni. amelynek az 6rver6s helyet, idopontjrit, lefolyriLsat'

a legmagasabb ulantut i'tetet 6s az ajanlattevo szem6lvet', l"!9|r-:y:1.]ll:11:^:::19'L:t'
toreiba i, arret6i trirgyaul szolgrilo vaglontdrgy (vagyonr6sz) megel6leset kell tanalmaznla

14.20. Az 6rver6sr6l r.eotiti ;"gyioLdnyier az-'6rvei6st foganatosito szem6ly(ek) es a

jegyzokonyvvezeto, valamint az irveresen licit6l6(k) is al6irjik'
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