Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
11/2006. (III.30.) rendelete
Páty Község Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Páty Község Önkormányzat képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (továbbiakban Áht.)108-109 §-aiban
kapott felhatalmazás alapján Páty Község
Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.

I.
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1.§
E rendelet hatálya kiterjed:
a) a település önkormányzatra, annak szerveire, továbbá az önkormányzat által alapított és
tulajdonosi irányítása alatt mőködı költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények);
b) mindazokra a dolgokra, melyek település önkormányzat tulajdonában vannak, így az ingatlan
és ingó dolgokra, vagyoni értékő jogokra, a gazdasági és közhasznú társaságokban az
önkormányzatot megilletı részesedésekre, valamint az értékpapírokra (a továbbiakban:
önkormányzati vagyon).

Az önkormányzati vagyon
2.§
(1) Az önkormányzati vagyon rendeltetése szerint törzsvagyonból és törzsvagyon körébe nem
tartozó egyéb vagyonból áll. A törzsvagyon körébe nem tartozó vagyon teljes körően
forgalomképes.
(2) A törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyak körét a törvény rendelkezéseinek figyelembevételével e rendeletben állapítja
meg.
(3) A törvényben foglaltakon túlmenıen korlátozottan forgalomképesek az önkormányzat
tulajdonában lévı mővészeti alkotások és közüzemi szolgáltatást végzı vállalatok, gazdasági
társaságok használatába adott önkormányzati vagyon, amely magában foglalja az ingó és
ingatlan vagyontárgyakat is.
(4) A törzsvagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes vagyon mőködtetésére:
a) saját többségi részesedésével mőködı gazdálkodó szervezetet hozhat létre, vagy
költségvetési, illetıleg önkormányzati intézményt alapíthat, vagy
b) a mőködtetés idıleges jogát koncessziós szerzıdésben a pályázat nyertesének engedheti
át,
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c) az önkormányzati törzsvagyonban lévı közcélú vízi létesítményt saját tulajdonú gazdasági
társaságnak a létesítmény közmővagyonát a képviselı-testület használatba adja.
(5) A közmővagyon mőködtetését az önkormányzat nevében a Képviselı-testület szerzıdéssel
adja használatba. Az önkormányzat képviselı-testület a szerzıdés elfogadásáról határozattal
dönt.
E rendelkezést megfelelıen alkalmazni kell az alapító okirat, társasági szerzıdés, alapszabály
módosítására is.
(6) Forgalomképes vállalkozói vagyon mindaz a vagyon, amely nem tartozik a (3)–(4) bekezdés
hatálya alá, illetve amely nem tartozik a törzsvagyon körébe.

Vagyonnyilvántartás és leltár
3.§
(1) Az önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatályos jogszabályok elıírásainak megfelelı
nyilvántartásokat kell vezetni.
(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 terhelı
kötelezettségeket.

II.
Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának közös szabályai
A tulajdonosi jogok gyakorlása
4.§
(1) A tulajdonosi jogokat a képviselı-testület gyakorolja, azonban az egyes tulajdonosi jogok
gyakorlását e rendelet 10.§-a szerint saját szerveire ruházza át.
(2) Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdálkodó
szervezet, vagy magánszemély akkor kezelhet, ha a képviselı-testület a meghatározott
vagyontárgyaira vonatkozó vagyonkezelıi szerzıdéssel megbízza. Ez esetben a vagyonkezelı
– a szerzıdésben meghatározott körben – a tulajdonos önkormányzat nevében és
megbízásából gyakorolja a tulajdonosi jogokat.
(3) Önkormányzati vagyonkezelı szervek: az önkormányzat intézményei, gazdasági és
közhasznú társaságai, az önkormányzat hivatala.
(4) A vagyonkezelı szerv a kezelésében, használatában lévı önkormányzati vagyonnal – az
önkormányzat kötelezı feladatainak sérelme nélkül – a törvények, és e rendelet keretei között
gazdálkodik.
(5) Az önkormányzat a tulajdonában lévı vagyontárgyak hasznosítására, üzemeltetésére, továbbá
az önkormányzat tulajdonába kerülı vagyontárgyak létesítésére gazdasági társaságot
alapíthat, illetve vagyonát gazdasági társaságban hasznosíthatja.
(6) Amennyiben az önkormányzat olyan gazdasági társaságot alapít, vagy abba tagként,
részvényesként belép, amelynek tevékenysége az önkormányzat ellátási felelısségi körébe
tartozik, az önkormányzat, illetve több önkormányzat esetén az önkormányzatok együttes
tulajdonosi, vagy szavazati aránya 51%-nál kevesebb nem lehet.
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(7) Az önkormányzat kültagként saját nevének betéti társaság, cég nevében történı
feltüntetéséhez nem járul hozzá.
(8) Az önkormányzati törzsvagyon állagának megırzésérıl, üzemeltetésérıl a képviselı-testület,
a polgármesteri hivatal, az önkormányzat intézményei, illetıleg e vagyontárgyakat üzemeltetı
gazdasági társaságok útján gondoskodik.
(9) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek
megkötése esetén a jognyilatkozat megtételére jogosult személy köteles a szerzıdésben
foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni.

Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága
5.§
(1) Az önkormányzati vagyont 10.000.000 Ft értékhatár felett értékesíteni, a vagyon használatát,
illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános (indokolt esetben zártkörő)
versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevı részére lehet.
(2) Az ingatlan nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján az árveréses
értékesítési szabályzat alapján (1. sz. melléklet) a polgármesteri hivatal, ingóság nyilvános
értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a vagyonkezelı szerv feladata a
versenytárgyalás lebonyolítása.
(3) A szerzıdés megkötésére a polgármester jogosult.
(4) Az önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága ellenırzi a nyilvános értékesítést,
hasznosítást.
(5) Az 5.000.000 Ft értékhatár feletti vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra vonatkozó
szerzıdéseket az Áht. 15/B. § (1) szerinti tartalommal kötelezı közzétenni a szerzıdés
létrejöttét követı 60 napon belül. A közzétételrıl a polgármester gondoskodik.

Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása
6.§
(1) A vagyon értékének megállapítására általában 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 szerzıdés 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.
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Eljárás a tulajdonos képviseletében
7.§
Az önkormányzati vagyont érintı hatósági eljárásban a tulajdonost megilletı nyilatkozattételi
jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a képviselı-testület
határozatának megfelelıen a polgármester gyakorolja.
Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a képviselı-testület határozatának
megfelelıen a polgármester gondoskodik.

Az önkormányzati vagyon ingyenes, vagy kedvezményes átruházása, követelés elengedése
8.§
(1) Az önkormányzati vagyont ingyenesen, vagy kedvezményesen átruházni – a törvényben
meghatározott eseteken kívül – a következı célra lehet:
a) meghatározott céllal, más önkormányzatnak,
b) kötelezettségvállalással, közérdekő 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
követelésérıl:
a) csıdegyezségi 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)
érvényesíthetı,
f) kötelezettje nem lelhetı fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlıen bizonyított.

A felajánlott vagyon elfogadása
9.§
(1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett
vagyonkezelı elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.
(2) Az önkormányzat részére Egymillió forint értékhatár felett ellenérték nélkül felajánlott
vagyon elfogadásához szükség van a képviselı-testület jóváhagyására.

Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal
10.§
A képviselı-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó döntések,
értékhatártól függetlenül:
a) az önkormányzat tulajdonát képezı vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe
való besorolása,
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b) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történı kijelölése,
c) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történı
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.
Hatáskörök
11.§
(1) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések értékhatártól függıen az
önkormányzat és szervei, valamint a vagyonkezelık hatáskörébe tartoznak.
(2) A képviselı-testület hatáskörébe tartozik
a) 1 000 000 Ft feletti vagyontárgy vásárlása,
b)1 000 000 Ft értékhatár felett a vagyontárgy értékesítése, a vagyon használatának, illetve a
hasznosítás jogának átengedése, cseréje, biztosítékul adása és egyéb módon való
megterhelése,
c) behajthatatlan követelések törlése, 300 000 Ft. értékhatár felett
d) árverésen értékesítésre kerülı ingatlanok kijelölése
(3) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határkörébe tartozik:
(a) az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésének, hasznosításának ellenırzése,
b) a biztosítási szerzıdések megkötésének véleményezése,
c) a képviselı-testület által értékesítésre kijelölt, 1 000 000 Ft. értékhatár alatti ingatlan
elidegenítése, használatának, illetve hasznosítási jogának átengedése, biztosítékul adása,
egyéb módon történı megterhelése,
d) 100 000 Ft-tól 1 000 000 Ft értékhatárig ingó vagyontárgy adásvételének engedélyezése,
gépkocsik adásvétele, valamint az éves költségvetésben jóváhagyott beszerzések
engedélyezése,
e) 1 000 000 Ft. értékhatár alatt, ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásának
jóváhagyása,
f) behajthatatlan követelések törlése 30 000 Ft és 300 000 Ft között.
g) a közszolgáltatáshoz nélkülözhetı vagyon – két évet meg nem haladó – határozott
idıtartamú bérbeadás útján történı hasznosítása,
h) a használatában, kezelésében lévı, 100 000 Ft értéket meg nem haladó ingó
vagyontárgyak, vagyonértékő jog stb. értékesítése,
i) 50 000 Ft – a számviteli szabályok szerint számított – egyedi értéket meghaladó elavult
ingóságok értékesítése.
(4) A polgármester jogosult:
a) a hatáskörrel rendelkezı szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek
megkötésére,
b) megkötni a nem intézményi használatban lévı bérleti szerzıdéseket,
c) megkötni – a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének figyelembevételével – a
biztosítási szerzıdéseket.
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III.
Záró rendelkezések
12.§
(1) E rendelet hatálybalépésének idıpontjával a 27/2004. (VII.14) sz., az 1/2005. (I.13.) sz.,
az 5/2005. (II.10.) sz. és a 16/2005. (VI.22.) sz. önkormányzati rendeletek hatályukat
vesztik.
(2) E rendelet a kihirdetését követı nyolcadik napon lép hatályba.

Dr. Bognár András
Polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
Jegyzı
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1.sz. melléklet
Páty Önkormányzat árveréses ingatlan
értékesítési szabályzata

1./ Páty Község Önkormányzata – a továbbiakban Önkormányzat – a tulajdonában lévı, s az
Önkormányzat Képviselı-testülete, illetve a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és a
Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság által árveréses értékesítésre kijelölt
ingatlanokat az önkormányzati
ingatlanvagyon lehetı legkedvezıbb feltételekkel
történı hasznosítása érdekében jelen szabályzat feltételei szerint értékesíti.

2./ Az értékesítendı ingatlanra vonatkozó tájékoztató anyagot, mely az árverésen részt venni
szándékozók számára az ingatlan valamennyi lényeges tulajdonságát magában foglaló – a
licitálás idıpontjára, az ingatlan kikiáltási árára, az ingatlan azonosítására, jogi státuszára,
vagy a tulajdonos önkormányzat által kikötött egyéb feltételre vonatkozó – információt
tartalmaz, az árverést megelızı 30. és 15. nap között 3.000,- Ft + ÁFA térítési díj
ellenében munkaidıben az Önkormányzat titkárságán vehetı át.
Ugyancsak a fenti idıpontok között a Mőszaki Irodával elızetesen egyeztetett idıpontban
az értékesítendı ingatlan személyesen is megtekinthetı.
Az Önkormányzat ezt meghaladóan javasolja minden, az árverésen részt venni
szándékozó személynek, hogy az elızı bekezdésben megjelölt információkon felül saját
felelısségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítı információt az
értékesítendı ingatlanról, valamint a licitálás idıpontjában aktuális ingatlanpiaci
viszonyokról, illetve az ingatlan megszerzését szabályozó jogszabályokról, amely vételi
szándéka körültekintı megalapozásához szükséges.

3./ Az árverésen a Magyar Köztársaság területén – kül- és belterületi - ingatlantulajdon
megszerzésére
jogosult
magyar és külföldi természetes, vagy jogi személy,
valamint
jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság és egyéni
vállalkozó vehet részt
személyesen, törvényes képviselıje, vagy közokiratban,
illetve teljes bizonyító erejő magánokiratban
meghatalmazott képviselı útján.

4./ Az árverésen részt venni szándékozónak az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:
4/1

Az árverést megelızı 5. munkanap 12 óráig a jelen szabályzat a) jelő mellékletét
képezı adatlap kitöltése és az Önkormányzat titkárságához (2071. Páty, Kossuth u.
83.) történı eljuttatása, melyhez az alábbi iratokat szükséges csatolni:
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a) Jogi személyiségő, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság
esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy cégbíróság által érkeztetett és
lajstromszámmal ellátott cégbejegyzés (változás bejegyzés) iránti kérelem hiteles
másolati példányát és a társaság képviseletét ellátó vezetı tisztségviselı aláírási
címpéldányát.
b) nem gazdasági társaság jogi személy esetén a regisztrációt végzı hatóság
nyilvántartásba vételérıl szóló végzés hiteles másolati példányát és a képviselı
aláírási címpéldányát,
c) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolati példányát,
d) külföldi ajánlattevı köteles az a), b) és c) pontokban megjelölt iratok hiteles
magyar nyelvő fordítását is benyújtani.

4/2

Az értékesítendı ingatlanra vonatkozó tájékoztatóban megjelölt kikiáltási ár 10 %ának megfelelı bánatpénz – mely szerzıdéskötés esetén az ingatlan vételárába
beszámításra kerül – megfizetése készpénzben vagy átutalással az Önkormányzat
számlavezetı bankjánál.
A bánatpénz akkor tekinthetı határidıben teljesítettnek, ha annak összege az
árverés napján 8 órakor lekért bankszámla kivonat tanúsága szerint jóváírásra
került.
A bánatpénz megfizetése esetén a liciten részt venni szándékozó a bánatpénz
megfizetésekor jelölje meg a ……………………… (ingatlan címe) „bánatpénz”
referenciát
A befizetett bánatpénzt az önkormányzat visszafizeti:
a./ licitálás jelen szabályzat 9./ pontja szerinti visszavonása, vagy elhalasztása
esetén az ott leírt határidıben,
b./ a jelen szabályzat 8./ pont harmadik bekezdése szerinti esetben az ott írt
határidıben
c./ a sikertelenül licitálók részére az árverést követı 8 munkanapon belül,
d./ az eredménytelen licitálás esetén a licitálást követı 8 munkanapon belül.
Nem jár vissza bánatpénz:
a./ a licitálást megnyerı ajánlattevınek, ha az ingatlanra az adásvételi szerzıdés
létrejön és a bánatpénz a vételárba beszámításra kerül,
b./ a licitálást megnyerı ajánlattevınek, ha a szerzıdés megkötése a jelen
szabályzat 6./ pontja szerinti határidıben neki felróható, vagy az érdekkörében
felmerült más okból hiúsult meg, vagy a vételárat határidın belül nem fizette meg,
c./ jelen szabályzat 8./ pontjának ötödik bekezdésében szabályozott esetben.
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A bánatpénz visszafizetésével, illetve annak visszatartására vonatkozó döntésrıl
szóló értesítéssel egyidejőleg az Önkormányzat a 4/1 pont szerinti iratokat
visszajuttatja.

4/3

A jelen szabályzat b) jelő mellékleteként csatolt nyilatkozat aláírt példányának az
Önkormányzat titkárságához (2071. Páty, Kossuth u. 83.) történı beadása.

5./ A licitálás a képviselı-testület által megbízott ügyvéd jelenlétében történik.
Az árverés megkezdése elıtt a licitálás vezetıje megállapítja a licitáláson részt venni
szándékozók személyazonosságát és képviseleti jogosultságát személyi igazolványuk –
külföldiek esetén útlevelük -, illetve a csatolt okiratok (meghatalmazás, cégiratok, aláírási
címpéldány) alapján, valamint, hogy a 4./ pontban megjelölt feltételeknek az ott leírt
határidıig eleget tettek-e.
Azon részt venni szándékozóknak, akik a licitálási feltételeknek mindenben megfeleltek,
az árverés vezetıje számozott tárcsákat ad át, melynek felemelésével teszik meg
ajánlataikat.
Azon részt venni szándékozókat, akik személyazonossága és/vagy képviseleti
jogosultsága a rendelkezésre bocsátott okiratok alapján kétséget kizáróan nem állapítható
meg, vagy akik az elıírt feltételeket nem teljes egészében teljesítették, az árverés vezetıje
a licitálásból kizárja.
Ugyancsak jogosult az árverés vezetıje a licitálásból azon személyeket kizárni, akik a
licitálás lefolytatását akadályozzák, vagy annak rendjét megzavarják.
A licitálás kezdetén az árverést vezetı röviden ismerteti az értékesítendı ingatlan
lényeges adatait, majd élıszóval kihirdeti az ingatlan kikiáltási árát.
A résztvevık az árverési tárcsák felemelésével teszik meg legalább a kikiáltási árat, vagy
azt meghaladó ajánlatukat. A kikiáltási ár feletti ajánlatoknak az ingatlan kikiáltási árát,
illetve az ajánlattételt megelızı ajánlatot legalább a kikiáltási ár 1 %-ával meg kell
haladnia (licitlépcsı).
A licitlépcsıt az árverés vezetıje a licitálást megelızıen oly módon állapítja meg, hogy a
kikiáltási ár 1-2 %-a közötti, s 50.000-rel maradék nélkül osztható összeg legyen.
A tárcsa felemelésével jelzett ajánlatot az árverés vezetıje élıszóban megismétli. A licit
mindaddig folytatódik, amíg egy ajánlat marad, ezt háromszori bejelentés után az árverés
vezetıje az ajánlattevı javára leüti.
Abban az esetben, ha egyazon licitlépcsıhöz kapcsolva kettı vagy több ajánlat hangzik el,
s ennél magasabb licitlépcsın a részt vevık közül senki nem tesz ajánlatot, úgy az azonos
ajánlattevık között sorsolás dönt.
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Abban az esetben, ha a licitáláson résztvevık ajánlata legalább a kikiáltási árat nem éri el,
az árverés vezetıje a licitálás eredménytelenségét állapítja meg és azt berekeszti.

6./

A leütéssel az árverésen elhangzott feltételek szerinti nyertes ajánlattevınek vételi
kötelezettsége, míg az Önkormányzatnak eladási kötelezettsége keletkezik.
Az értékesítendı ingatlanra vonatkozó adásvételi szerzıdést a nyertes ajánlattevı az
árverés napján köteles az Önkormányzattal megkötni.
Amennyiben fenti határidın belül a szerzıdést a nyertes ajánlattevı az Önkormányzattal
nem köti meg, úgy tekintendı, hogy vételi szándékától elállt, mely esetben a befizetett
bánatpénz elveszti.
A megkötendı adásvételi szerzıdés fı tartalmi elemei a következık:
a./ szerzıdı felek az Önkormányzat és a nyertes ajánlattevı,
b./ a szerzıdés tárgya a tájékoztatóban körülírt, az ajánlattevı által megtekintett és
megismert ingatlan,
c./ a vételár – melybe a befizetett bánatpénz beszámításra kerül – a licitáláson nyertes
legmagasabb összegő ajánlat, melyet az ajánlattevı a szerzıdés aláírásától számított 5 (öt)
munkanapon belül egy-összegben köteles az Önkormányzatnak megfizetni, s a határidı
elmulasztása esetén az Önkormányzat a szerzıdéstıl elállhat, mely esetben az ajánlattevı
a befizetett bánatpénzt elveszti.
A vételár akkor tekintendı határidıben megfizetettnek, ha a fizetési határidı utolsó
napján annak összege az Önkormányzat számláján jóváírásra kerül,
d./ az Önkormányzat a vételár megfizetéséig tulajdonjogát fenntartja,
e./ az ingatlan birtokbaadására legkésıbb a teljes vételár megfizetésétıl számított 8
munkanapon belül kerül sor.

7./

Az árverésrıl a képviselı-testület által megbízott ügyvéd által hitelesített jegyzıkönyv
készül, melyben legalább az alábbiakat szükséges rögzíteni:
a./ az árverés vezetıjének, az Önkormányzat képviselıinek és a licitálóknak a személyét,
b./ annak rögzítését, hogy jelen szabályzat 5./ pontjának elsı bekezdésében foglaltak
megtörténtek
c./ eredménytelen licitálás esetén az eredménytelenség tényét, sikeres licitálás esetén a
nyertes licitáló személyét és az általa ajánlott vételárat,
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d./ a nyertes ajánlattevı nyilatkozatát, hogy az ajánlatot tévedés, megtévesztés és minden
jogellenes befolyástól mentesen tette, valamint hogy jelen szabályzat 6./ pontja szerinti
határidıvel és feltételekkel az Önkormányzattal a szerzıdés megkötését vállalja.

8./

Az Önkormányzat tájékoztatja az árverésen résztvevıket, hogy az értékesítendı ingatlanra
közös tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonostársat elıvásárlási jog illeti meg.
Az elıvásárlási jogra jogosultak felé a vételi ajánlat közlése és az elıvásárlási jog
gyakorlásra, vagy az arról történı lemondásra vonatkozó nyilatkozat beszerzése az
adásvételi szerzıdés aláírásától számított 45 napon belül az Önkormányzat feladata.
Abban az esetben, ha az elıvásárlásra jogosultak a részükre biztosított elıvásárlási joggal
élni kívánnak, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat közlésétıl számított 8 munkanapon belül
az Önkormányzat köteles a már kifizetett vételárat a nyertes ajánlattevınek visszafizetni.
Az Önkormányzat felhívja a licitáláson résztvevı külföldi természetes és jogi személyek
figyelmét arra, hogy az értékesítendı ingatlan tulajdonjogát – az öröklésen, valamint a
termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvény 88/A §-ában foglaltakon kívül – a külföldiek
ingatlanszerzésérıl szóló 7/1996 (I.18.) Korm. Rendeletben szabályozottak szerint a Pest
Megyei Közigazgatási Hivatal vezetıjének hozzájárulásával szerezhetik meg.
Abban az esetben, ha a fenti engedély olyan okból nem kerül megadásra, mely a
legmagasabb ajánlatot tevı külföldi vevınek felróható, vagy melyet, mint kizáró okot az
árverést megelızıen kellı körültekintéssel elıre láthatott, úgy az Önkormányzat a
kifizetett vételárnak a bánatpénzzel csökkentett összegét köteles a külföldi vevınek
visszafizetni az engedélykérelmet elutasító határozat vele történı közlésétıl számított 8
munkanapon belül.

9./

Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy az ingatlan árverés útján történı
értékesítésre vonatkozó szándékát a licitálás megkezdése elıtt visszavonja, vagy az
árverés idıpontját elhalassza.
Visszavonás esetén az Önkormányzat a licitálásra a 4./ pont szerint bejelentkezett és az ott
írt feltételeket teljesítı részt venni szándékozókat lehetıség szerint írásban, illetve
amennyiben az idı rövidsége ezt nem teszi lehetıvé, távbeszélı útján, végsı esetben a
tervezett árverés helyén és idıpontjában értesíti.
Ezzel egyidejőleg, de legkésıbb a tervezett árverés idıpontját követı 8 munkanapon belül
az Önkormányzat a részt venni szándékozók által befizetett bánatpénzt visszafizeti.
Az árverés elhalasztása esetén a részt venni szándékozókat a fentiekhez hasonló módon
értesíti az Önkormányzat, mely értesítésben megjelöli az árverés új idıpontját.
Az értesítés kézhezvételét követı 3 munkanapon belül a részt venni szándékozók a
befizetett bánatpénzt visszaigényelhetik, melyet az Önkormányzat az erre vonatkozó
igénybejelentéstıl számított legkésıbb 8 munkanapon belül fizet vissza.
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Az árverésen részt venni szándékozók tudomásul veszik és kijelentik, hogy a bánatpénz
visszafizetésére vonatkozó igényen túl semminemő igényt az Önkormányzattal szemben
nem érvényesíthetnek, illetve nem érvényesítenek.

10./ Jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV.
törvény) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Páty, 2006. …………..hónap…napján

Páty Község Önkormányzata
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a) jelő melléklet

ADATLAP

Páty Község ……………hrsz…………………………………………………sz. alatti ingatlan
értékesítésére meghirdetett árverésen történı részvételhez.

I.

Ajánlattevı adatai:

1.1. A társaság (egyéni ajánlattevı) pontos megnevezése:
………………………………………………………………………………………………
1.2. Székhelye/lakcíme……………………………………………………………..............
Levelezési címe:…………………………………………………………………….
Telefon és telefax száma:……………………………………………………………
1.3. A társaság vezetıjének neve:
………………………………………………………………………………………………
1.4. A társaság cégjegyzékszáma:…………………………………………………………..
1.5. A társaság/egyéni ajánlattevı bankszámlaszáma:
………………………………………………………………………………………………
1.6. A társaság KSH száma:………………………………………………………………..
1.7. Egyéni ajánlattevı személyi azonosító jele:…………………………………………..

II. Csoportos ajánlat esetén a képviselı:
Megnevezése……………………………………………………………………………….
Címe:……………………………………………………………………………………….
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b) jelő melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott……………………………………………………………………….(név, cégnév)
kijelentem,hogy a Páty Község Önkormányzat által a Páty,……………………….sz. alatti
ingatlan árveréses értékesítésén az ingatlan és az arra vonatkozó értékesítési szabályzat
teljes ismeretében veszek rész, az értékesítési szabályzatban foglalt feltételeket fenntartás
nélkül elfogadom.

……………………………2006……………….hó…..nap

………………………..
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