
Kisb6r Varos Onkormenyzat6nak K6pvisel6-testiilete
12/2013. (V.16.) dnkormanyzati rendelete

Az 6nkormanyzat vagyonar6l, a vagyonnal val6 rendelkez6s szabelyai16l

Kisb6r V6ros onkormanyzat6nak K6pvisel6-testulete a nemzeti vagyont6l sz6l62011.6vi CXCVI. torveny 3. S (1)
bekezd6s 6. pontjeban, 1i. $ (16) bekezdeseben, 13. S (1) bekezdeseben kapoft felhatalmazes alEpi6r', az
Alaptdrv6ny 32. cikk (1) bekezdes e) pontjaban meg hatarozott feladatkdr€ben eljarva, a kdvetkez6ket rendeli el:

1. S (1) A versenyeztet6s 6rtekhatdra brutt6: 15 milli6 Ft.

(2) Az dnkormanyzat uzleti vagyonanak 6s korEtozottan forgalomkepes nemzeti vagyonenak ertekesitese,
hasznoslt6sa el6tt, ha az (1) bekezd6sben meghatdrozott ert6khat5rt meghaladja a k6pvisel6testulet perydzati
felhives kiiresaf6l hat6rozatot hoz, mely tartalmazza a (3) bekezd€sben foglaltakat. Ezt kdvet6 10 napon belul a
polg6rmester

a) Kom6rom-Esztergom megyei napilapban,
b) legalabb egy orszagos napilapban 6s
c) a kdzs6g hkdet6tebldjan

pely6zati felh lvast tesz kdzze.

(3) A p6Vazati felhivesnak tartalmaznia kell a kdvetkez6ket:

a) a kiir6 megnevezeset,
b) a kik6 sz6khelyet,
c) a p6lyazati e,jaras tergy6t,
d) a pSlydzati e'jards celjdt
e) az elbiralasra kedl6 tartalmi elemekei
fl a paly6zat elbk6lSsa soren alkalmazoit blrdlati szempontokat,
g) a p6lyAzaton val6 r6szv6tel felt6teleit,
h) az ajanlati kdtdtts6g id6tariamet
i) a p6ly6zatiaj6nlat benytjtasanak helyet,
j) a pdlyAzatiajAnlat benyijtasanak m6djet,
k) a palyezat beadesanak hat6.idej6t,
l) a kiir6 azon joganak fenntartasat, hogy a pdVezatot indokol6s nelkul eredmenytelennek nyilv6nitsa es
m) a palyAzat elblrSldsAnak hataridej6t.

(4) A Komerom-Esztergom megyei napilapban, es az orsz5gos napilapban egy h6napon belill ket alkalommal
szukseges a (2) bekezdesben meghaterozott nemzetivagyont meghidetni. A kdzseg hirdet6tabl6j6n legalebb egy
h6napig ke I a p6lyezatifelhivdst kdzze tenni.

(5) A palyazati eredmeny kihirdet6s6t kdveto 15 napon belill a polgermester szezoded kot.1

2. S Az dnkormenyzat Uzletivagyona megterhelhetd 6s v6llalkoz6sba bevihetd.

3. S (1) Ez a rendelet kihirdet6s6t kovet6 napon l6p haulyba.

(2) Haialyei veszti:

L Az onkorm6nyzat vagyonenak meghat6rozasardl, es a vagyonnal val6 gazd6lkod6s egyes szab6lyair6l
'i4l2007.(X1.26. ) dnkormanyzati rendelet.

2. Az dnkormenyzat vagyon6nak meghatarozesar6l, es a vagyonnal val6 gazd6lkod6s egyes szabSlyair6l
14l2007.(X1.26.) 6nkormanyzati rendelet m6doslt6sA16l sz6l6 7/2008.(1V.28.) dnkorm6nyzati rendelet

3- Az dnkofmanyzat vagyonenak meghatarozas6r6l, 6s a vagyonnal val6 gazdalkod6s egyes szabelyair6l
14l2007.(X1.26.) onko|manyzati fendelet m6dosl€sa16l sz6l6 6/2012.(11.28.) dnko|.mdnyzati rendelet.

Kisb6r,2013. mejus 16.

a /
I v.-' --t

Dr. Udvardi Erzs6bet
polg6fmester

Kihirdetve:
Kisber,2013. majus 17.

\ ,
Df. Ddrnyei

07
Dr. Ddrnydi

jegyz6

:,l,hli

legy26

q"^l
Vendel


