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Ikt. szám: 14797-5/2015. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2015. június 23-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Kecskemét, Reile Géza utca 22. szám alatti, 17/4/A/3 hrsz-ú üzlethelyiség 

bérlet útján történő hasznosítása érdekében kiírt pályázat elbírálása  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság a 72/2015. 

(IV.28.) VPB. számú határozatával döntött az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 

kecskeméti 17/4/A/3 hrsz-ú, 50 m
2
 területű, üzlethelyiség megnevezésű, természetben 

Kecskemét, Reile Géza utca 22. fsz. 3. szám alatti ingatlan bérlet útján történő 

hasznosításáról. 

  

A pályázati felhívást 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 az ajánlatokat 2015. június 10. napján 10.00 óráig 

kellett benyújtani.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti ingatlan vonatkozásában a megadott 

határidőig pályázat nem érkezett. 

 

A Vagyonrendelet 32. § (6) bekezdés a) pontja szerint eredménytelen a pályázat, ha a kitűzött 

időpontig egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett. 

Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy az ingatlan vonatkozásában kiírt 

pályázatot nyilvánítsa eredménytelenné, és tekintettel arra, hogy az ingatlan vonatkozásában 

felmerült a más célú hasznosítás lehetősége döntsön, hogy egyelőre nem kíván az ingatlan 

bérlet útján történő hasznosítása érdekében új pályázatot kiírni. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és döntését 

meghozni szíveskedjen.  

 

Kecskemét, 2015. június 10. 

 

               Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

             alpolgármester 



Határozat-tervezet 

 

……/2015. (VI.23.) VPB. sz. határozat 

 

A Kecskemét, Reile Géza utca 22. szám alatti, 17/4/A/3 hrsz-ú üzlethelyiség bérlet útján 

történő hasznosítása érdekében kiírt pályázat elbírálása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 14797-5/2015. számú 

előterjesztésében foglaltakat és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság Kecskemét, Reile Géza utca 22. szám alatti, 17/4/A/3 hrsz-ú üzlethelyiség bérlet 

útján történő hasznosítása érdekében kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és úgy 

dönt, hogy az ingatlan bérlet útján történő hasznosítása érdekében újabb pályázatot egyelőre 

nem ír ki. 

 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


