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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú, 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben lévı (volt „Megéri” üzlet) 36 m2 

nagyságú üzlethelyiség további hasznosítására - a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 28/2005.(XI .29.) KKÖT rendelet 8. § 
(1) bekezdés a) pontjában foglaltak, és a 32/2011. (I. 25.) KNÖT határozatban megállapított 
(551,- Ft/m2 + ÁFA) mérték alapján -, azaz 24.795,- Ft bérleti díj, mint alapár figyelembe 
vételével pályázatot írt ki. 
 
A pályázat benyújtásának határideje 2011. április 18. (hétfı) 15.00 óra volt. A pályázati 
felhívás szerint amennyiben a pályázati határidı lejártáig nem érkezik be legalább három 
pályázat, a pályázati eljárás szerint második fordulóra van szükség, ennek a pályázati 
felhívásban meghatározott idıpontja 2011. április 20. (szerda) 12.00 óra, ez az az utolsó 
határidı, ameddig a pályázat benyújtható volt. A második fordulóban már nem volt szükséges 
három ajánlat. A megadott határidıig senki sem nyújtott be pályázatot. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kérem, hogy az önkormányzati tulajdonú, Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti 
épületben lévı (volt „Megéri” üzlet) 36 m2 nagyságú üzlethelyiség további hasznosításáról a 
rendelkezésre álló információk alapján döntsön. 
 
Kiszombor, 2011. április 21. 
     

Tisztelettel: 
          Szegvári Ernıné 
              polgármester
   



  
Tárgy: A Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben lévı (volt „Megéri”) 
üzlethelyiség pályázati eljárás keretében bérbeadás útján történı hasznosítása. 
 

_____ /2011. ( _______) KNÖT  h. 
 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. február 28. napjával 
megüresedett önkormányzati tulajdonú, Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti 
épületben lévı 36 m2 nagyságú üzlethelyiség további hasznosítására, a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 28/2005.(XI. 29.) 
KKÖT rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak, és a 32/2011. (I. 25.) KNÖT 
határozatban megállapított (551,- Ft/m2 + ÁFA) mérték alapján, 24.795,- Ft bérleti díj, mint 
alapár figyelembe vételével, pályázat útján dönt. 
 
A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy az általa felkínált 
magasabb áron pályázhat. 
A nyilvános pályáztatást követıen a legjobb ajánlattevı kiválasztása a Képviselı-testület 
2011. májusi soros ülésén történik. 
 
A Képviselı-testület felkéri Szegvári Ernıné polgármestert, hogy a pályázati felhívás 
közzétételérıl gondoskodjon.  
 
Errıl értesítést kap:  

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- irattár 

 
 
 


