
Üllő Nagyközségi Önkormányzat  
17/2004. (VII.3.) rendelete 

az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó 
versenyeztetési szabályokról 

 
 

Üllő Nagyközségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-a felhatalmazása alapján - 
tekintettel az Üllő Nagyközségi Önkormányzat vagyonával kapcsolatos 
rendelkezési jogról szóló többször módosított 8/1994. (IV.16.) Ö.K. rendelet (a 
továbbiakban: Vr.) előírásaira - a következő rendeletet alkotja: 

I. Fejezet 

A RENDELET HATÁLYA 

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati vagyon versenyeztetés 
útján történő elidegenítésére, megterhelésére, használatba vagy bérbeadására 
és más módon történő hasznosítására (ideértve az önkormányzati vagyon 
vagyonkezelésbe adását is), továbbá e feladatokkal való megbízására. 
Az önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása, továbbá vagyonkezelésbe 
adása e rendeletben meghatározott kivételekkel versenyeztetési eljárás 
alkalmazásával történik. 
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya 
a) az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek elidegenítésére, bérbeadására vagy más módon történő 
hasznosítására, 
b) a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény hatálya alá tartozó 
közbeszerzésekre, 
c) üzletrész-, részvény- és ingatlancserékre, 
d) ha a tulajdonosi jogok gyakorlója önkormányzati vagyonkezelő szervet bíz 
meg a vagyon kezelésével, hasznosításában való közreműködésével, 
e) ha az Önkormányzat, illetve a jogelődje a külső természetes vagy jogi 
személyek) részére opciót biztosított, 
f) Likvid pénzeszközök lekötésére, befektetésére, 
g) ingó vagyon értékesítésére 500 000 forint értékhatárig, 
h) ingó vagyon selejtezése esetén, ha az más jogszabályokban foglalt eljárás 
alapján történik, 
i) ingatlan értékesítés esetén, ha a vagyon forgalmi értéke az 1 000 000 forintot 
nem haladja meg  
 

II. Fejezet 

ALAPELVEK  ÉS ÁLTALÁNOS  RENDELKEZÉSEK 

Az esélyegyenlőség elve 



2. § A kiíró (ajánlatkérő) pályázati felhívásban valamennyi ajánlattevő pályázó 
számára egyenlő esélyt köteles biztosítani az ajánlat megtételéhez szükséges 
információhoz jutás és a pályázat során alkalmazott versenyfeltételek 
tekintetében.  
A kiíró a pályázat tartalmát úgy köteles meghatározni, hogy annak alapján az 
ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek és a szabályszerűen, időben 
benyújtott pályázati ajánlatok összehasonlíthatók legyenek. 

A nyilvánosság elve 

3. § (1) A pályázati eljárás során a kiíró köteles a pályázati eljárásban 
résztvevők számára teljes nyilvánosságot biztosítani. A nyilvánosság e rendelet 
szerinti követelményét a kiíró akkor is köteles biztosítani, ha a versenyeztetés 
zártkörű (meghívásos) pályázat, vagy ajánlatkérés útján történik. 
(2) A nyilvánosság elve alapján minden ajánlattevőnek joga van a kiíró által 
rendelkezésre bocsátott valamennyi információhoz hozzáférni. Ennek keretében 
a pályázó számára hozzáférhetővé kell tenni minden olyan adatot, amely nem 
sért üzleti titkot, és amely szükséges ahhoz, hogy a pályázónak lehetősége 
nyíljék megalapozott ajánlattételre. 

A verseny tisztaságának elve 

4. § (1) A kiíró a pályázati felhívás közzététele után, illetve zártkörű 
(meghívásos) pályázati kiírás esetén azt követően, hogy a hirdetményt a 
pályázatra meghívottakkal közölték, a meghirdetett pályázati feltételeket 
köteles tiszteletben tartani, az előre nyilvánosságra hozott pályázati eljárási 
rendet köteles továbbá biztosítani a pályázat kiírásával, értékelésével 
kapcsolatos döntési folyamat tisztaságát. 
(2) A pályázó a pályázati kiírás átvételétől köteles a pályázati eljárás ezen 
rendeletben szabályozott előírásait betartani. 

 
5. § (1) A Képviselőtestület döntése alapján, a versenyeztetés megvalósulhat 
pályázati eljárás vagy árverés útján. 
 

 

III. Fejezet 

A VERSENYEZTETÉS EGYES FORMÁI 

1. cím 

Pályáztatás 

A pályázat kiírása, meghirdetése 

6. § (1) A pályázatot a Képviselőtestület hirdeti meg.  
(2) A pályázatot  országos napilapban, a helyi televízióban és újságban, 
valamint az Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján kell meghirdetni. 



(3) A pályázatok leadására határnapot kell megjelölni. Az ajánlatok 
benyújtására nyitva álló határidőt úgy kell meghatározni, hogy a felhívás 
közzétételének napja és a pályázatok benyújtására megjelölt határnap között a 
pályázók rendelkezésére álló határidő ne legyen kevesebb 15 naptári napnál. 
7. § (1) A kiíró a kiírásban szereplő, illetve a pályázó tudomására hozott 
pályázati feltételeket, illetve szabályokat vagy azok bármelyikét csak abban az 
esetben változtathatja meg, ha ezt a jogát a pályázati kiírásban kifejezetten 
fenntartotta magának s erről a pályázókat tájékoztatta, vagy ha a pályázatok 
benyújtási vagy elbírálási határidejét hosszabbítja meg.  
(2) Amennyiben a pályázatok benyújtási határidejéig érvényes pályázat nem 
érkezik, a Képviselőtestület által meghatározott alkalommal, a pályázat 
benyújtása 30 nappal meghosszabbítható.  
8. § (1) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 
a) a pályázatot kiíró szerv megnevezését, székhelyét,  
b) a pályázat célját,   
c) a pályázat tárgyaként az értékesítendő, hasznosítandó vagyon(rész) 
szolgáltatás megnevezését - szükség szerint - forgalmi értékét és az 
értékesítéshez szükséges információkat, 
d) az ajánlatok benyújtásának helyét, módját, idejét, 
e) az ajánlatok elbírálásának módját, a döntésre jogosult megnevezését 
f) pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helyét és idejét, 
g)  a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot - akár indokolás nélkül 
is - eredménytelennek minősítse, 
h)  a vagyontárgy jellege szerint szükséges további információkat. 
i.) az ajánlati kötöttség legkisebb időtartamát 
 
 (2) Ingatlan értékesítése esetén a pályázati felhívás mellett a kiíró döntése 
alapján készítendő pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: 
a) ingatlan tulajdoni lap másolatot és helyszínrajzot,  
b) a terület övezeti besorolását, 
c) az érvényes rendezési terv szerinti beépíthetőséget vagy beépítési tilalom 
korlátozást, 
d) a megtekinthetőség idejét, módját. 
 
(3) Ingatlan és ingó vagyon értékesítését nem eredményező hasznosítása 
esetére a pályázati kiírás tartalmazza az (1) és (2) bekezdésen túl: 
a) azonosító adatok, 
b) hasznosítás célja, időtartama, 
c) ingatlan állapotát, felszereltségét, vagyonkezelő megnevezését, 
d) bérleti, használati díj mértékét, 
e) a jogviszony megszűntekor az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó 
kikötéseket. 
 
 

 
 
 
 



A pályázati ajánlat 
 
 

9. § (1) Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban, aláírva, személyesen vagy 
meghatalmazott útján kötelesek benyújtani. 
(2) A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 
részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát: 
a) a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, 
b) az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre, 
c) a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére, 
d) egyéb, a kiíró által meghatározott kötelezettségvállalásra. 
10. § (1) A benyújtott pályázatokat legalább a pályázat lezárásáig titkosan kell 
kezelni. 

 

A pályázati anyagok beérkezése, felbontása 

11. § (1) A pályázatok beérkezése során az átvevő - a kiíró képviselője - az 
átvétel pontos időpontját rávezeti a pályázatot tartalmazó borítékra és egyúttal 
igazolja az átvétel tényét. 
(2) A pályázati határidőt követően, a kiíró képviseletében eljáró Polgármesteri 
Hivatal felbontja az ajánlatot és azt megfelelően  előkészíti a Képviselőtestület 
felé döntéshozatal céljából.  
(3) Ha a kiíró képviseletében eljáró Polgármesteri Hivatal valamely a pályázati 
kiírásban szereplő irat, melléklet hiányát észleli, hiánypótlásra hívja fel 
ajánlattevőt, melyre a legkésőbbi időpont a pályázati határidő lejártát követő 3. 
nap. 

 

A pályázatok értékelése, elbírálása 

12. § (1) Az érvényes pályázati ajánlatokat a Településfejlesztési Bizottság 
előzetes véleménye után a Képviselőtestület bírálja el. 
(2)  A képviselőtestület a pályázati ajánlatokat – a beruházás volumenéhez 
képest – 30-60 napon belül bírálja el. 
 
13. § (1) Az elbírálásra jogosult dönt arról, hogy a pályázat eredményes volt-e, 
vagy nem. 
 
(2) Eredménytelen a pályázat, ha: 
a) a kitűzött időpontig egyetlen ajánlat sem érkezett és a Képviselőtestület nem 
rendelkezett a pályázat meghosszabbításáról,   
b) a beérkezett ajánlatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívás 
követelményeinek, vagy más, a pályázatra vonatkozó előírásnak, 
c) a pályázati kiírásban foglalt jogával élve eredménytelennek nyilvánítja a 
pályázatot 



(3) A pályázat nyertese az lehet, aki a képviselőtestület döntése alapján 
összességében a legkedvezőbb ajánlatot tette. 
 
14. § A pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de 
legkésőbb 7 munkanapon belül írásban kell közölni valamennyi ajánlattevővel. 
 
15.§. (1) A pályázati eljárás eredményeként – a (3) bekezdésben foglalt 
kivétellel – csak azzal a  pályázóval köthető szerződés, aki a pályázatot 
megnyerte. 

(2)  A szerződést a pályázat elbírálásáról történt értesítéstől számított 15 napon 
belül kell megkötni. 

(3) Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva 
álló határidőben – a pályázó hibájából -  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 soron 
következő pályázóval - azonos feltételek mellett - szerződést kötni, vagy új 
pályázatot kiírni. 
 
(4) A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha 
a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, 
a) a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt 
erről külön értesítették, továbbá 
b) a szerződésnek a kiíró által történő - az (1) bekezdésben foglalt okok miatti - 
felmondása vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 
hónap még nem telt el. 

2. cím 

Árverés 

16. § (1)  Az árverés az ingatlan- és ingóvagyon értékesítésének, 
hasznosításának, nyilvános, a pályázók közvetlen részvételével és jelenlétével 
megvalósuló versenyeztetése, mely során a vételár - a rendelet eltérő 
rendelkezése hiányában - a nyilvános liciten licitlépcsők alkalmazásával 
kialakult legmagasabb ajánlati ár. 
(2) A döntéssel egyidejűleg  3 tagú Árverési Bizottságot kell létrehoznia. 
(3) A kikiáltási árat el nem érő vételi ajánlat esetén a képviselőtestület újabb 
árverésről vagy a kikiáltási ár újabb meghatározásáról dönt. 

Az árverés kiírása 

17. § (1) Az árverést hirdetmény közzétételével kell kitűzni. A hirdetményben 
fel kell tüntetni: 
a) az árverező szervet, 
b) az árverés helyét és idejét, 
c) az árverésre kerülő vagyontárgyat, kikiáltási árat, tulajdon- vagy bérleti 
jogszerzés lehetőségét, 



d) tájékoztatást arról, hogy az árverésre annak időpontját megelőző 8 napig hol 
lehet jelentkezni 
e) az árverésre kerülő vagyontárgyat hol és mikor lehet megtekinteni 
(amennyiben ez szükséges), 
f) tájékoztatást az ajánlatok megtételének módjáról, 
g) a szerződés megkötésére milyen határidő áll rendelkezésre,   
h) az egyéb feltételekről; 
 (2) A hirdetményt illetve annak esetleges visszavonását legalább a helyi 
televízióban és újságban, valamint az Önkormányzat honlapján és 
hirdetőtábláján kell meghirdetni. 

Az árverésen való részvétel feltételei 

18. § (1) Az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt időben és 
helyen jelentkezett és nyilatkozott arról, hogy legalább a kikiáltási ár erejéig 
rendelkezik a vételárral.   
(2) Az árverési vevő köteles a szerződést 15 napon belül megkötni és a vételárat 
megfizetni. 
(3) Amennyiben a szerződéskötés meghiúsul, akkor újabb árverezési kiírás 
nélkül, a második legmagasabb vételárat ajánlót illeti meg a dolog tulajdonjoga  
(4) Árverezni személyesen vagy meghatalmazás útján lehet. 
(5) Az ajánlattevő az árverésen történő adategyeztetésnél bemutatja az árverés 
vezetőjének: 
a) személyi igazolványát,  
b) meghatalmazását. 

 

Az árverés lebonyolításának szabályai 

19. § Az árverést a Képviselőtestület által meghatalmazott személy vezeti.   
20. § Az árverések nyilvánosak, azon bárki részt vehet. 
21. § Az árverésvezetőnek feladata: 
a) gondoskodik az árverés technikai feltételeiről, 
b) gondoskodik arról, hogy az ajánlattevők elkülöníthetően foglaljanak helyet, 
c) a jelenlévőket számba veszi, 
d) tájékoztatást ad a licitlépcső mértékéről, 
e) az árverés megkezdésekor közli a kikiáltási árat és felhívja az ajánlattevőket 
a licitálásra, 
f) mindenkor közli, illetve szóban rögzíti, hogy ki tartja, ki emeli a kikiáltási 
árat, ki fejezi be a licitálást. 
g) dönt az árverés bezárásáról, gondoskodik a jegyzőkönyv elkészíttetéséről. 
22. § Az árverést addig kell folytatni, amíg ajánlatot tesznek. Ha nincs tovább 
ajánlat, a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltását követően ki 
kell jelenteni, hogy a vagyontárgyat a legtöbbet ajánló megvette. 
23. § (1) Amennyiben két vagy több azonos összegű ajánlatnál megáll az 
ajánlatok licitje, az árverés vezetője dönthet úgy, hogy az árverést csökkentett 
licitlépcsővel folytatja. Ha ez sem vezet eredményre, úgy a végső, legmagasabb 



azonos összegű ajánlatok közül sorshúzással kell meghatározni az árverés 
nyertesét. 
(2) Az árverésen eladott vagyontárgyon – ingatlan  vagyon kivételével - az 
árverési vevő a vételár kifizetésével szerez tulajdonjogot vagy szerzi meg a 
bérleti jogot (használat jogát) és léphet a dolog birtokába. 
(3) Ingatlan-vagyon esetében az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés keletkeztet 
tulajdonjogot. 
(4) Az árverésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben az árverés helyét, 
időpontját, lefolyását, a legmagasabb ajánlat értékét, a nyertes ajánlattevő és a 
második legjobb ajánlatot tevő személyét, lakóhelyét, illetve székhelyét, 
továbbá a második legjobb ajánlatot tevő ajánlati kötöttségének időtartamát 
rögzítik. 
(5) Az árverésről készült jegyzőkönyvet az árverést vezető személy és a 
jegyzőkönyvvezető, valamint az árverési vevő írja alá. 
(6) A szerződés aláírására a Polgármester jogosult. 

 
 

IV. FEJEZET 
 

ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK 
 

24. § Jelen rendelet 2004. augusztus 1.-én lép hatályba. 
  Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 
Üllő, 2004. június 24.  

 
 
Földváriné Dr. Kürthy Krisztina s.k.   Vasadi István s.k. 

      jegyző       polgármester 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. augusztus 31.-én 
Tóth Gáborné jogi asszisztens 
 
 


