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Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyaroroszág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
 
1. § Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
 
„(4) Az önkormányzati vagyon elidegenítésének, megterhelésének, hasznosításának, biztosítékul adásának, kötelezettségvállalásának a joga átruházott hatáskörben 2.500.000 forintig a polgármesteré (kivéve
vagyonkezelői jog létesítése), 2.500.000 forint felett pedig a Képviselő-testületé.”
 
2. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
 
„(1) Vagyont értékesíteni 2.500.000 forint értékhatár felett csak pályáztatás útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. A pályáztatás
lebonyolításának szabályait e rendelet tartalmazza.”
 
3. § A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
 
„(2) A 2.500.000 forint vagyoni értéket meg nem haladó vagyon értékesítésére és hasznosítására is e rendelet szabályai az irányadók.”
 
4. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
 
„(1) A képviselő-testület dönt az értékhatár nélküli ingatlanok, illetve a 2.500.000 forint értékhatárt meghaladó más vagyontárgyak értékesítéséről.”
 
5. § A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
 
„(2) A polgármester – a képviselő-testület által átruházott hatáskörében - dönt a 2.500.000 forint értékhatárt el nem érő vagyon értékesítéséről. A polgármester a döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen
írásban tájékoztatja.”
 
6. § A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
 
„(4) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona megterhelhető. A vagyon megterheléséről 2.500.000 forint forgalmi értékig a polgármester, 2.500.000 forint értékhatár felett a képviselő-testület dönt.”
 
7. § A Rendelet 11. § (1) bekezdés a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
 
„(1) a.) Nem kell pályázati eljárást lefolytatni az alábbi esetekben:
ha a vagyontárgy értéke (az ingatlanok kivételével) nem éri el a 2.500.000 forintot”
 
8. § A Rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
 
„(5) Peren kívüli egyezséget 2.500.000 forint értékhatárig a polgármester jogosult kötni, amennyiben a költségvetési rendeletben a fedezet biztosított.”
 
9. § A Rendelet 20. § helyébe a következő rendelkezés lép.
 
„A pályázat nyertese az, aki a kiírásban foglalt szempontoknak és az önkormányzat érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette, és akit így a Képviselő-testület határozatával, vagy 2.500.000 forint becsült
érték alatt a polgármester döntésével a pályázat nyerteseként kiválasztott.”
 
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
Pilisvörösvár, 2020. március 17.
 

 
Dr. Fetter Ádám                                              Dr. Udvarhelyi István Gergely

              polgármester                                                                       jegyző
 
 
 
 
 
Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került
Pilisvörösváron, 2020. március 18. napján.
 
 
Pilisvörösvár, 2020. március 18.
 
                                                                                               Dr. Udvarhelyi István Gergely                                                                                                           jegyző
 


