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34/2001. (X.26.) sz. önkormányzati rendelete
*
 

a versenyeztetésről szóló 22/1998. (VII.6.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról  

A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete a versenyeztetési eljárásról szóló 22/1998. (VII. 6.) 

sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) az önkormányzati vagyon értékesítésének, használati, 

illetőleg hasznosítási joga átengedésének, továbbá a közbeszerzésnek nem minősülő beszerzések 

versenyeztetési szabályairól – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a 

továbbiakban: ÖTV) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá az önkormányzat 

vagyonáról, a vagyontárgyak feletti rendelkezési, illetve tulajdoni jogok gyakorlásának szabályairól 

szóló 9/1997. (III.26.) ÖR. rendelet (a továbbiakban: VR) 12. §-ának (1) bekezdésében foglaltak 

alapján az alábbiak szerint módosítja: 

1.§ 

A rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul 

 

“(1) a forgalomképes önkormányzati ingó és ingatlan vagyon, valamint vagyon értékű jogok (a 

továbbiakban együtt: önkormányzati vagyon) értékesítésére és hasznosítására jogosult - a VR. 18. § (1) 

- (3) bekezdése, valamint a 11. §-(3)-ban foglaltak szerinti - tulajdonosi jogkört gyakorlóra,” 

2. § 

 
A rendelet 35. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul 

 

“(1) Tárgyalásos vagy meghívásos eljárást lehet tartani, amennyiben a vagyontárgy forgalmi értéke 

elidegenítés esetén a 15 millió forint, bérbeadás, illetőleg hasznosítás esetén a 25 millió forint 

értékhatárt nem haladja meg, vagy ha a kiíró e rendelet 36.§. (1)–(2) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel indokoltnak tartja.” 

3. § 

 (1) A rendelet 36.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul 

 

“(2) Meghívásos eljárást lehet alkalmazni, ha az értékesítésre vagy hasznosításra kerülő vagyontárgy 

sajátos természete miatt csak korlátozott számú ajánlattevőre lehet számítani, vagy az ügylet sajátos 

természete miatt (pl. több építési tömböt érintő átfogó városrehabilitáció) a jogok és 

kötelezettségvállalások csak a kiíró és az ajánlattevők részletes tárgyalásai alapján határozhatók meg. 

Meghívásos eljárás esetén legalább három ajánlattevőt kell meghívni. ” 
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(2) A rendelet 36.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul 

 
“(4) A versenytárgyalás során a nyertes ajánlat kiválasztásáról értékhatártól függően a Vr. 18. §. 

(1)-(3) bekezdésében, ill. a 11.§ (3) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkör gyakorlója 

határoz, vagy a versenytárgyalást eredménytelennek nyilvánítja. A versenytárgyalás eredményéről 

valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 15 napon belül írásban értesíti a kiíró.” 

4.§ 

Záró rendelkezések 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2001. október 11. 

 

 

 

dr. Marosi György Csécsei Béla 
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