Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2010 (II.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.
évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – figyelemmel az Ötv. 79–80. §-aiban, továbbá az
államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban:
Ahtv.) 108–109. §-aiban foglaltakra – Tar Község Önkormányzatának vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.
I.
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya kiterjed:
a) Tar Község Önkormányzatára, annak szerveire, továbbá
az önkormányzat által alapított és tulajdonosi irányítása alatt működő
költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények);
b) mindazokra a vagyonelemekre, melyek Tar Község Önkormányzata
tulajdonában vannak, így az ingatlan és ingó dolgokra, vagyoni értékű jogokra.
(a továbbiakban: önkormányzati vagyon).
Az önkormányzati vagyon
2. §
(1) Az önkormányzati vagyon rendeltetése szerint:
- törzsvagyonból és törzsvagyon körébe nem tartozó
- egyéb vagyonból áll.
(2) Az önkormányzati törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen és
korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét a törvény rendelkezéseinek
figyelembevételével e rendelet állapítja meg.
(3) Törzsvagyonná, olyan önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemek,
vagyontárgyak nyilváníthatók, amelyek közvetlenül a közszolgáltatások céljaira,
vagy a közhatalom gyakorlására szolgálnak.
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3.§
(1) Az Önkormányzat törzsvagyonába tartozó forgalomképtelen vagyonelemek:
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•
•
•

nem idegeníthetők el,
nem terhelhetők meg,
vállalkozásba, gazdasági társaságba nem vihetők be.
A forgalomképtelen vagyontárgyak értékesítésére, megterhelésére vonatkozó
valamennyi szerződés semmis. Az önkormányzat törzsvagyonának
forgalomképtelen vagyonelemeit a rendelet 1 . számú melléklete tartalmazza.
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(2) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonelemeinek
elidegenítéséhez, megterheléséhez, vállalkozásba történő
beviteléhez törvény, vagy a jelen rendelet szabályait kell alkalmazni. Az
önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonelemeit a rendelet 2.
számú mellékletetartalmazza.
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(3) Az önkormányzat forgalomképes vagyonelemeinek, vagyonrészeinek
elidegenítése, megterhelése, vállalkozásba, gazdasági társaságba történő
bevitele illetve egyéb módon való hasznosítása, azaz a tulajdonosi jogok
gyakorlása, kizárólag a rendeletben meghatározott szabályok szerint történhet.
Az önkormányzat egyéb vagyonába tartozó vagyonelemeket, vagyontárgyakat
a rendelet 3 . számú melléklete tartalmazza.
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(4) Az önkormányzat kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen
törzsvagyonnal nem rendelkezik
4.§.
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(1) A törzsvagyon körébe nem tartozó vagyonelemek forgalomképesek.
(2) Az önkormányzat a törzsvagyonába tartozó korlátozottan
forgalomképes vagyon működtetésére:
a) saját többségi részesedésével működő gazdálkodó szervezetet hozhat
létre, vagy költségvetési, illetőleg önkormányzati intézményt alapíthat, vagy
b) a működtetés időleges jogát koncessziós szerződésben a
pályázat nyertesének engedheti át,
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(3) Az önkormányzat a törzsvagyonába tartozó nyomvonalas és
nem nyomvonalas jellegű közművagyont működtetésre átadhatja az adott
közmű működtetésére létrehozott vállalkozásnak.
(3) A közművagyon működtetését az önkormányzat nevében a képviselőtestület szerződéssel adja használatba. Az önkormányzat képviselő-testület a
szerződés elfogadásáról határozattal dönt.
E rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító okirat, társasági
szerződés, alapszabály módosítására is.

Vagyonnyilvántartás és leltár
5. §
(1) Az önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatályos jogszabályok
előírásainak megfelelő nyilvántartásokat kell vezetni.( Vagyonkataszteri
Nyilvántartás, Analitikus nyilvántartás,)
(2) Az önkormányzati vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz
(zárszámadáshoz) összesített adatokkal az önkormányzatnak be kell mutatni,
melyben a törzsvagyont elkülönítetten kell szerepeltetni, továbbá ki kell mutatni
az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket.

II.
Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának közös
szabályai
A tulajdonosi jogok gyakorlása
6. §
(1) Az önkormányzat vagyona felett a tulajdonosi jogokat a képviselőtestület
gyakorolja, azonban az egyes tulajdonosi jogok gyakorlását e rendelet
szabályai szerint saját szerveire ruházza át.
(2) Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy magánszemély akkor kezelhet, ha a
képviselőtestület az általa meghatározott vagyontárgyaira vonatkozó
vagyonkezelői szerződéssel megbízza. Ez esetben a vagyonkezelő – a
szerződésben meghatározott körben – a tulajdonos önkormányzat nevében és
megbízásából gyakorolja a tulajdonosi jogokat.
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(3) Önkormányzati vagyonkezelő szervek:
- az önkormányzat intézményei és
- az önkormányzat hivatala,
(4) A vagyonkezelő szerv a kezelésében, használatában lévő önkormányzati
vagyonnal – az önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül – a
vonatkozó jogszabályok és e rendelet keretei között gazdálkodik.

(5) A vagyonkezelő szervek az önkormányzat által kezelésbe adott vagyont a
tulajdonos önkormányzat jóváhagyása nélkül nem idegeníthetik el nem
terhelhetik meg és előzetes jóváhagyás nélkül vállalkozásba sem vihetik be.
7.§.
(1) Az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyak működtetésére
illetve üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő
vagyontárgyak hasznosítására gazdasági társaságot alapíthat, illetve vagyonát
gazdasági társaságban hasznosíthatja.
(2) Amennyiben az önkormányzat olyan gazdasági társaságot alapít, vagy
abba tagként, részvényesként belép, amelynek tevékenysége az önkormányzat
ellátási felelősségi körébe tartozik, az önkormányzat, illetve több önkormányzat
esetén az önkormányzatok együttes tulajdonosi, vagy szavazati aránya 51%-nál
kevesebb nem lehet.
(3) Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi
jogosítványokat a képviselő-testület nevében a polgármester gyakorolja. Attól
eltérni csak a képviselőtestület nyilatkozatával lehet.
(4) Az önkormányzat kültagként saját nevének betéti társaság, cég nevében
történő feltüntetéséhez nem járul hozzá.
(5) Az önkormányzati törzsvagyon állagának megőrzéséről, üzemeltetéséről a
képviselő-testület, a polgármesteri hivatal, az önkormányzat intézményei,
illetőleg e vagyontárgyakat üzemeltető gazdasági társaságok útján
gondoskodik.
(6) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló
jogügyletek megkötése esetén a jognyilatkozat megtételére jogosult személy
köteles a szerződésben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni.
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Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága
8. §
(1) Az önkormányzati vagyont 500 000 Ft értékhatár felett értékesíteni, a
vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános
(indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő
részére lehet.
(2) Az ingatlan nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés
alapján a polgármesteri hivatal, ingóság nyilvános értékesítésére, hasznosítására
irányuló döntés alapján a vagyonkezelő szerv feladata a versenytárgyalás
lebonyolítása.
(3) A szerződés megkötésére a polgármester jogosult.
(4) Az önkormányzat képviselőtestülete ellenőrzi a nyilvános értékesítést,
hasznosítást.
(5) Az 5 000 000 Ft értékhatár feletti vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra vonatkozó szerződéseket az Áht. 15/B. § (1) szerinti
tartalommal kötelező közzétenni a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
A közzétételről a polgármester gondoskodik.
Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása
9. §
(1) A vagyon értékének megállapítására a nyilvántartási érték az irányadó.
(2) Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell megállapítani:
a) értékpapír esetén, a névérték alapján,
b) egyéb ingó és ingatlan vagyon esetén 6 hónapnál nem
régebbi értékbecslés alapján.
(3) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet
értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak
együttes értéke az irányadó.
(4) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket
kell a vagyon értékének tekinteni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány
6 hónapnál nem régebbi.
5

Eljárás a tulajdonos képviseletében
10. §
Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető
nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél
jogát a polgármester gyakorolja.
Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik.
Az önkormányzati vagyon ingyenes, vagy kedvezményes átruházása,
követelés kezelése
11. §
(1) Az önkormányzati vagyont ingyenesen, vagy kedvezményesen átruházni –
a törvényben meghatározott eseteken kívül – a következő célra lehet:
a) meghatározott céllal, más önkormányzatnak,
b) kötelezettségvállalással, közérdekű célra,
c) közalapítvány javára, alapítvány rendeléssel,
d) közösségi célra, alapítványi hozzájárulással.
(2) Az önkormányzat és szerve csak az alábbi esetekben mondhat le részben
vagy egészben követeléséről:
a) csődegyezségi megállapodásban,
b) bírói egyezség keretében,
c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat
alapján az várhatóan nem térül meg,
d) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg,
e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan
költségráfordítással) érvényesíthető,
f) kötelezettje nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlően
bizonyít ott.
A felajánlott vagyon elfogadása
12. §
(1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban
megnevezett vagyonkezelő elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó
kötelezettségek teljesítésére.
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(2) Az önkormányzat részére egymillió forint értékhatár felett ellenérték
nélkül felajánlott vagyon elfogadásához a képviselő-testület jóváhagyása
szükséges.
Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal
13. §
A képviselőtestület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra
vonatkozó minősített többséggel hozott döntések, értékhatártól függetlenül:
a) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az
önkormányzati vagyon részeibe való besorolása,
b) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése,
c) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló
részesedéseinek értékesítésre történő kijelölése, valamint pénzbeli és apport
befektetése társaságokba,
d) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet
biztosítékul nyújtása,
e) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása,
f) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása,
g) gazdasági és közhasznú társaság alapítása,
h) társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának
engedélyezése, társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás,
hozzájárulás, azok támogatása.
14. §
(1) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó döntések értékhatártól függően az
önkormányzat és szervei, valamint a vagyonkezelők hatáskörébe tartoznak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) 1 000 000 Ft feletti vagyontárgy vásárlása,
b) 500 000 Ft értékhatár felett a vagyontárgy értékesítése, a vagyon
használatának, illetve a hasznosítás jogának átengedése, cseréje, biztosítékul
adása és egyéb módon való megterhelése,
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c) behajthatatlan követelések törlése, 200 000 Ft. értékhatár felett,
d) az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésének, hasznosításának
ellenőrzése,
e) értékhatárra tekintet nélkül, de ellenérték nélkül felajánlott vagyon
elfogadásának jóváhagyása.
(4) A vagyonkezelő szervezet vezetőjének hatáskörébe tartozik a
polgármester jóváhagyásával:
a) a közszolgáltatás ellátásához nélkülözhető vagyon határozott időtartamú
bérbeadás útján történő hasznosítása,
b) a használatában, kezelésében lévő, 100 000 Ft értéket meg nem haladó
ingó vagyontárgyak, vagyonértékű jog stb. értékesítése,
c) 50 000 Ft – a számviteli szabályok szerint számított – egyedi értéket
meghaladó elavult ingóságok értékesítése, selejtezése.
(5) A polgármester jogosult:
a) a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási
jogügyletek megkötésére,
b) megkötni a nem intézményi használatban lévő bérleti szerződéseket,
c) a vagyonbiztosítási szerződések megkötésére.
A mezőgazdasági ingatlanok hasznosítása
15.§.
(1) Az önkormányzat tulajdonát képező és a rendelet 2. számú mellékletében
felsorolt mezőgazdasági rendeltetésű földterületek ( szántó, kert, rét, gyep,
legelő) bérbeadás útján hasznosíthatók.
(2) Az 1. pontban meghatározott ingatlanok bérletére vonatkozó
szerződéseket a polgármester köti meg a bérlőkkel.

,
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III.
Záró rendelkezések
16. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerinti helyben
szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Román István

Dr.Tucsekné dr.Horváth Antónia

polgármester

jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése napja: 2010. február 12.
Tar, 2010. február 12.
Dr.Tucsekné dr.Horváth Antónia
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. október 25.

Molnárné dr. Kontra Bernadett
jegyző
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1.sz.meléklet a 3/2010.(II.12.) önkormányzati
rendelethez

Módosította:12/2018.(X.25.) Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. október 26-tól
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2.sz. melléklet a 3/2010.(II.12.) önkormányzati rendelethez
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3. melléklete a 3/2010.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Módosította: 12/2018.(X.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. október 26-tól.
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4. számú melléklet a 3/2010. (II.12.) önkormányzati rendelethez.

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON HASZNOSÍTÁSÁNAK VERSENYEZTETÉSI
ELJÁRÁSI RENDJE
A pályázati felhívás közzététele:
(1)A versenyeztetés kiírásáról hozott döntése esetén a nyilvános pályázatot a helyben
szokásos módon, az önkormányzat honlapján, valamint a Szurdokpüspöki Közös
Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének hirdetőtábláján kell meghirdetni.
(2) Zártkörű pályáztatás esetén az érdekelt ajánlattevőket egyidejűleg kell tájékoztatni.
(3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a.) pályázatot kiíró szerv megnevezését, székhelyét, továbbá ha a pályázati felhívásra a
Képviselő- testület döntése alapján kerül sor, az erre való utalást a határozat számának
megjelölésével;
b.) a pályázat célját, jellegét (nyílt, vagy zártkörű),
c.) a pályázat tárgyának megnevezését,
d.) az ajánlatok benyújtásának helyét, módját és idejét,
e.) a benyújtáshoz szükséges példányszámot és mellékleteket;
f.) az ajánlati kötöttség időtartamát;
g.) a pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információ szerzés
(konzultáció) helyének, idejének, illetve az ügyintéző személymegjelölését;
h.) azt, hogy a kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

(4) A pályázati felhívás tartalmazhatja:
a.) a pályázati kiírás esetleges mellékleteinek jegyzékét,
b.) az ajánlatok elbírálása során kiemelt jelentőséggel bíró elbírálási szempontokat,
c.) az ajánlatok felbontásának helyét, időpontját, az eredményhirdetés helyét, határidejét és
módját, d.) a pályázatok elbírálására jogosult megnevezését,
e.) az esetleges hatósági előírások megtartására történő utalást,
f.) a pályázat tárgyára vonatkozó esetleges elővásárlási, illetve előbérleti jogot,
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g.) a pályázó által benyújtandó iratokat, igazolásokat /esetleges hiánypótlás lehetőségét is/
h.) azt, hogy a pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben az önkormányzat
vagyonrendeletében foglaltak az irányadóak,
i.) minden egyéb adatot, amelyet a kiíró szükségesnek tart.
(5) Az ajánlatok benyújtására vonatkozó időpontot a pályázati felhívásban kell meghatározni.
(6) A kiíró a pályázati felhívás visszavonását az ajánlatok benyújtására meghatározott
időpontig teheti meg. A felhívás visszavonását a pályázat meghirdetésével azonos módon kell
közzétenni.
(7) A kiíró a felhívásban valamennyi ajánlattevőnek egyenlő esélyt köteles biztosítani.
A pályázati biztosíték
(1) A pályázaton való részvétel biztosíték adásához (bánatpénz), illetve vételár fedezet
meglétének igazolásához köthető, amelyet az ajánlat megküldésével egyidejűleg kell az
ajánlattevőnek a kiíró rendelkezésére bocsátani.
(2) A pályázati biztosíték összegét a pályázatot kiíró állapítja meg.
(3) A pályázati biztosíték (bánatpénz) az eredményes pályáztatás esetén a vételárba beszámít.
(4) A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének és
eredménytelenségének megállapítása, valamint a pályázatok elbírálása után - kamat nélkül kell visszaadni.
(5) Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést
biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, valamint akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlatát az
ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható
okból hiúsult meg. E rendelkezést kell alkalmazni a benyújtási határidő lejárta előtt visszavont
ajánlatokra is.

A pályázati ajánlat
(1) Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, és fel kell tüntetni rajta az adott pályázatra
utaló jelzést.
(2) A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell különösen:
a.) az ajánlattevő nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására,
b.) az ajánlattevő nyilatkozatát az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség
vállalásra, c.) pályázati biztosíték befizetését igazoló dokumentumát,
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d.) szerződéskötéshez szükséges személyazonosító adatait (pl. név, lakóhely, székhely,
adóazonosító szám, cégbejegyzési szám, stb.)
e.) jogi személy pályázó esetén 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot, aláírási
címpéldányt.
(3) A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával
kezdődik.
(4) Érvényes a pályázat, ha mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve megfelel a
pályázati kiírásban foglaltaknak.
(5) Érvénytelen a pályázat, ha:
a.) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,
b.) az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
c.) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak,
d.) a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően
bocsátotta a kiíró rendelkezésére,
e.) az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozta meg.
(6)A pályázó az ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább 60
napig kötve van, kivéve, ha a pályázatot nyert ajánlattevővel a kiíró ezen időponton belül
szerződést köt, vagy írásban közli, hogy egyik ajánlattevővel sem köt szerződést.
A pályázat visszavonása
(1) A kiíró a pályázatot az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja. E
döntést a pályázati kiírás közzétételére vonatkozó szabályok szerint kell az érintettek
tudomására hozni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt pályázat visszavonása esetén a már befizetett pályázati
biztosítékot, illetve a dokumentáció árát a pályázóknak vissza kell téríteni.
(3) Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig bármikor visszavonhatja
ajánlatát, azonban ez esetben a pályázati biztosíték illetve a dokumentáció ára nem jár vissza.
A pályázatok felbontása
(1) A pályázatok beérkezésekor az átvétel pontos időpontját a pályázati anyagot tartalmazó
borítékon fel kell tüntetni.
(2) A pályázatok felbontása nyilvánosan történik, a pályázati eljárást lebonyolító személyek
és az ajánlattevők jelenlétében.
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(3) Közjegyzői jelenlétről akkor kell gondoskodni, ha azt a kiíró szükségesnek tartja.
(4) Az ajánlatok nyilvános bontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét,
lakóhelyét (székhelyét), az ajánlatok lényeges tartalmát, azon adatok kivételével, melyek
nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtiltotta. A pályázó nem tilthatja meg a nevének,
lakóhelyének (székhely), a megajánlott ellenszolgáltatásának, valamint az ellenszolgáltatás
teljesítésére vállalt határidő nyilvánosságra hozatalát.
(5) Az ajánlatok felbontásáról, illetve ismertetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni.
(6) Az érvénytelen ajánlatokat - az érvénytelenség okának a megjelölésével legkésőbb az
eredményhirdetéskor - ismertetni kell.
A pályázat elbírálása
(1) Ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik, az ajánlatokat a benyújtási határidő lejártát
követő Képviselő-testület soron következő ülésén el kell bírálni.
(2) Ha az ajánlatok elbírálása során bizonyos kérdések tisztázása szükséges, a kiíró az
ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet. A benyújtott ajánlatok azonban ekkor sem
módosíthatók.
(3) A pályázati ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló,
megalapozott ajánlat mellett kell dönteni, amely a tulajdonosi érdekeknek legmegfelelőbb
ajánlatot tartalmazza.
(4) Ha a beérkezett ajánlatok azonos ajánlati összeget tartalmaznak, vagy az ajánlatok
különbsége nem haladja meg az 5 %-ot, akkor az érintett pályázók között nyílt árversenyt kell
tartani.
(5) Eredménytelen a pályázat, ha:
a.) kitűzött időpontig egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett,
b.) a beérkezett ajánlatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívás követelményeinek, vagy
más pályázatra vonatkozó előírásnak,
c.) a kiíró a pályázatot a szerződés megkötésének elmaradása miatt eredménytelenné
nyilvánítja,
d.) a kiíró élt azon jogával, hogy új pályázati kiírást rendeljen el.
(6) Eredménytelen pályázat esetén a kiíró új pályázat kiírásáról dönthet.
Eredményhirdetés, szerződéskötés
(1) Az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntést a pályázati kiírásban meghatározott
időpontban ki kell hirdetni. Amennyiben a Képviselő-testület határozatképtelen, akkor 3
napon belül ismételten össze kell hívni a Képviselő-testület ülését. A kihirdetésen jelen
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nem lévő pályázókat a döntésről haladéktalanul értesíteni kell. Zártkörű versenyeztetés esetén
a döntést a pályázatban résztvevőkkel közvetlenül ismertetni kell.
(2) Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló
határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem,
vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt,
úgy a kiíró jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy
új pályázatot kiírni.
(3) A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha a pályázati
felhívás, illetve a részletes pályázati kiírás erre lehetőséget adott és a pályázó a pályázat
eredményének kihirdetésekor a kiíró a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősítette.
Ártárgyalás
(1) Nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják azzal, hogy a korábban
megajánlott vételár nem csökkenthető és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a
pályázati felhívásban rögzített valamennyi feltételnek.
(2) Az ártárgyalás lezárását követően a Képviselő-testület elvégzi az ajánlatok rangsorolását.
(3) Nem nyilvánítható nyertesnek olyan ajánlat, amelyben a megajánlott vételár nem éri el a
képviselő-testület által meghatározott értékesítési árat.
Új pályázat kiírása
(1) Amennyiben a nyilvános pályázaton a nyertesnek nyilvánítható ajánlat nem érkezett, a
kiíró – akár az első, akár a megismételt pályázatok során az eredménytelenség megállapítása
és új pályázat kiírása helyett javasolhatja az önkormányzat a minimális eladási ár leszállítását
és legjobb ajánlat elfogadásával a pályázat eredményessé nyilvánítását,vagy új pályázat
kiírását a módosított értékesítési ár megjelölésével.
(2) A pályázatok elbírálására vonatkozó döntésről a kiíró a pályázat nyertesét haladéktalanul
értesíti. A kiíró a döntésről szóban és írásban tájékoztatja az ajánlattevőket.
(3) A kiíró a szerződést a pályázat nyertesével köti meg. A nyertes visszalépése esetén a
pályázat soron következő helyezettjével lehet megkötni a szerződést, amennyiben annak
ajánlata szintén megfelelt a pályázati feltételeknek, és az abban megajánlott vételár eléri vagy
meghaladja a tulajdonos önkormányzat által meghatározott minimális eladási árat.
Titokvédelmi szabályok
(1) Az ajánlattevő a szerződéskötésig, illetőleg a megjelölt tárgyalás megkezdéséig köteles
titokban tartani ajánlata tartalmát /kivéve a nyilvános adatokat/, köteles továbbá bizalmasan
kezelni a kiíró által rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról
harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem terjed ki a finanszírozó
bankkal és konzorcionális ajánlat esetén a résztvevőkkel való kapcsolattartásra.
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(2) Ha az ajánlattevő vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát
megsértette, a kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.
(3) A kiíró a pályázatok számát és az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig, illetőleg a
megjelölt tárgyalás megkezdéséig köteles titkosan kezelni, arról felvilágosítást sem
kívülállónak, sem a pályázaton részt vevőknek nem adhat /kivéve a nyilvános adatokat/.
Értelmező rendelkezések
(1) kiíró: Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(2) versenytárgyalás: a rendelet hatálya alá tartozó vagyon hasznosítására irányuló eljárás,
melynek során a kiíró felhívásban közli, hogy több ajánlattevőtől kér ajánlatot, megjelöli
az ajánlatok benyújtásának határidejét, valamint elbírálásának időpontját és amely eljárás
befejezéseként a legjobb ajánlatot tevővel köt szerződést.
(3) ajánlattevő (pályázó): az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság
vagy magánszemély, aki a pályázati felhívás alapján ajánlatot tesz. Az együttes ajánlattétel
céljából alapított ajánlattevői közösség vagy más alkalmi egyesülés (konzorcium) tagjainak
felelőssége a versenytárgyalási eljárás és a szerződéskötés során egyetemleges,
(4) versenytárgyalási (pályázati) felhívás: a versenytárgyalási kiírás legfontosabb elemeit
tartalmazó felhívás,

(5) részletes dokumentáció: a versenytárgyalási felhívásban meghatározott helyen és időben
titoktartási nyilatkozat és meghatározott ellenérték ellenében átvehető, a kiíró által
rendelkezésre bocsátott írásos dokumentum, amely az adott pályázattal kapcsolatos részletes
pályázati kiírást, eljárást és az értékesítendő vagyonnal kapcsolatos információkat
tartalmazza,
(6) nyilvános pályázat: ha az ajánlattevők köre előre meg nem határozható, illetve a
meghatározott ajánlattevői körbe tartozók száma nem ismert,
(7) zártkörű pályázat: ha a kiíró az érdekelteket – megfelelő határidő tűzésével – kizárólag
közvetlenül hívja fel ajánlattételre, és kizárólag a kiíró által meghívottak nyújthatnak be
ajánlatot.

(8) nettó érték: a forgalmi értékbecslés szerinti ár.
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