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Tárgy: A Kecskemét, Zimay László utca 6. szám és a Kecskemét, Forrás utca 21. szám 
alatt található ingatlanok értékesítése érdekében kiírt pályázatok elbírálása 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 110/2016. (V.26.) határozata 
alapján a kecskeméti 3417 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Zimay László utca 6. szám alatt 
található ingatlan értékesítése érdekében nyilvános, egyfordulós, a kecskeméti 299 hrsz-ú, 
természetben Kecskemét, Forrás u. 21. szám alatt található ingatlanok értékesítése érdekében 
nyilvános többfordulós pályázatot írt ki. 
A pályázati felhívásokat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 26. § (3) bekezdésének 
megfelelően közzétettük.   
A kiírás szerint a vételi ajánlatokat 2016. július 5. napján 10.00 óráig kellett benyújtani.  
 
Az ingatlanok vonatkozásában a megadott határidőig nem érkezett érvényes pályázat. 
 
A Vagyonrendelet 32. § (6) bekezdés a) pontja szerint eredménytelen a pályázat, ha a kitűzött 
időpontig egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett. 
A fent írtakra tekintettel javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy állapítsa meg mind a 
kecskeméti 3417 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Zimay László utca 6. szám alatt található 
ingatlan értékesítése érdekében kiírt nyilvános, egyfordulós pályázat, mind a kecskeméti 299 
hrsz-ú, természetben Kecskemét, Forrás utca 21. szám alatt találhat ingatlan értékesítése 
érdekében kiírt nyilvános, többfordulós pályázat eredménytelenségét, egyúttal döntsön, hogy 
jelenleg nem kíván a fenti ingatlanok értékesítésére új pályázatot kiírni. 
 
Az előterjesztést Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Pénzügyi 
Bizottsága előzetes véleményezésre megkapta.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és döntését 
meghozni szíveskedjen.  
 
Kecskemét, 2016. augusztus 24. 
 
 Dr. Szeberényi Gyula Tamás  
 alpolgármester 



Határozat-tervezet 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2016. (IX.22.) határozata 
A Kecskemét, Zimay László utca 6. szám és a Kecskemét, Forrás utca 21. szám alatt 
található ingatlanok értékesítése érdekében kiírt pályázatok elbírálása 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 6.067-45/2016. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
 

I.  
1.) A közgyűlés megállapítja, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése 110/2016. (V.16.) határozatával a kecskeméti 3417 hrsz-ú, természetben 
Kecskemét, Zimay László utca 6. szám alatt található ingatlan értékesítése érdekében 
kiírt nyilvános, egyfordulós pályázat vételi ajánlat hiányában eredménytelen. 

2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a kecskeméti 3417 hrsz-ú, természetben Kecskemét, 
Zimay László utca 6. szám alatt található ingatlan értékesítése érdekében, jelenleg 
újabb pályázatot nem ír ki. 

II. 
1.) A közgyűlés megállapítja, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése 110/2016. (V.16.) határozatával a kecskeméti 299 hrsz-ú, természetben 
Kecskemét, Forrás utca 21. szám alatt található ingatlan értékesítése érdekében kiírt 
nyilvános, többfordulós pályázat vételi ajánlat hiányában eredménytelen. 

2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a kecskeméti 299 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Forrás 
utca 21. szám alatt található ingatlan értékesítése érdekében jelenleg újabb pályázatot 
nem ír ki. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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