
 
 

 

 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 
 

A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.  a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 

alapján nyilvános pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő, Kecskemét, 

Műkert. 8. szám alatti, 1+2 félszoba, előtér, mosdó, műterem, étkező, közlekedő fürdőszoba, 

összkomfortos, 100 m
2
-es  művészlakás és műterem,  1 éves határozott idejű bérleti jogára. 

 

A pályázatra meghirdetett művésztelepi villa lakbérének mértéke: 

A művészlakásra vonatkozó lakbér mértéke Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről szóló 12/2016 (VI.30.) 

önkormányzati rendelete alapján 534,- Ft/m
2
/hó. A lakbér összege 53 400,- Ft/hó. A lakbéren 

felül fizetendő közüzemi díjakat a bérlő viseli. A szerződéskötéskor 3 havi bérleti díjnak 

megfelelő kauciót kell fizetni.  

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket: 

 a pályázó neve, lakcíme, születési ideje, helye,  

 a pályázóval együtt költöző személyek adatai, hozzátartozói minősége, 

 a szakmai önéletrajz, mely tartalmazza az eddigi munkásság részletes ismertetését, 

valamint a pályázó jövőre vonatkozó elképzeléseit,  

 a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat beadásának, illetve elbírálásának feltételeit 

elfogadja, 

 pályamunka (képzőművészei alkotás) 

 

 

a megpályázott lakás megjelölése 

 

Pályázati feltétel: 

Pályázat benyújtására az a nagykorú alkotóművész, vagy működő alkotócsoport jogosult, 

aki(k) alkotóművészeti tevékenységét(üket) hivatásszerűen gyakorolja(ják). 

 

A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja: 

A pályázat benyújtásának helye és módja: 

A pályázatokat KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. Ingatlankezelési Csoportjánál 

személyesen kell leadni. (Cím: Kecskemét, Csányi János krt. 14. I/114.) 

 

A pályázat benyújtásának ideje: 

A pályázatot legkésőbb 2021. november 23. napján (kedd) 16.00 óráig lehet benyújtani.  

 

A beadott szakmai anyagokkal különös gondossággal járunk el. 

 

Az elbírálás ideje:  

 

A pályamunkákat 2021. decemberében bírálóbizottság véleményezi.  



 

 

Az eredményhirdetés módja: 

A pályázókat a döntést követően írásban értesítjük a pályázat eredményéről.  

 

É R V É N Y T E L E N az a pályázat, melyet 

 a lakásra nem jogosult személy nyújt be; 

 határidőn túl érkezik; 

 hiányos 

 

Az az alkotóművész, vagy alkotócsoport, aki valótlan adatok közlésével, valós adatok 

elhallgatásával vagy más módon a pályázat elbírálóját szándékosan megtéveszti, vagy 

tévedésben tartja, azt a pályázók közül törölni kell és 5 évig a pályázati eljárásban nem vehet 

részt.  

 

A nyertes pályázóval a KIK-FOR Kft. köt bérleti szerződést. Alkotócsoport esetén a csoport 

vezetője jogosult a bérleti szerződés aláírására, valamint a bérleti szerződés időtartama alatt a 

csoport képviseletére.  

 

A pályázattal összefüggően további felvilágosítást a KIK-FOR Kft. Ingatlankezelési 

Csoportjánál Kullainé Szabó Zsuzsa ad a Kecskemét, Csányi János krt. 14. I/114. szám alatti 

irodában, (06-76/487-522/3-as mellék)   


