
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Nyírbátor Város Önkormányzata tulajdonát képező 4300 

Nyírbátor, Fáy András u. 17. sz. alatt található nyírbátori 2650/1 

hrsz.-ú, Báthory Anna Református Általános Iskola ingatlanának 

és az ingatlanon található épület, építmények és ingóságok 

értékesítésére 

 
1. A PÁLYÁZATOT KIÍRÓ 

neve:  Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága 

címe:       4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. 

képviseli:      Levendáné Dr. Lengyel Valéria bizottsági elnök 

kapcsolattartóinak neve:   dr. Fülöp Enikő osztályvezető  

e-mail címe:      fulop.eniko@nyirbator.hu 

telefonszáma:     06-42/281-042 113-as mellék 

 

2. A PÁLYÁZAT JELLEGE: 

Nyílt, egyfordulós pályázat. 

 

3. AZ ÉRTÉKESÍTENDŐ VAGYON MEGJELÖLÉSE, ÉS AZ ÉRTÉKESÍTENDŐ 

VAGYON MINIMÁLIS ELADÁSI ÁRA 

 

A pályázat tárgya az 1/1 önkormányzati tulajdonban lévő 4300 Nyírbátor, Fáy András u. 17. 

sz. alatt található nyírbátori 2650/1 hrsz.-ú 9246 m2 térmértékű „kivett iskola” minősítésű 

ingatlan és az ingatlanon található épület, külső-belső beépített tárgyaival, ingóságokkal.  

 

Értékesítésre kerül:  

 9246 m2 térmértékű telek, 

 az ingatlanon található 4030 m2 alapterületű iskola épület, 

 külső – belső beépített tárgyak (kerékpártárolók, filagória, padok, játszótér, kültéri 

kézilabda pálya, klíma stb.), 

 ingóságok. 

 

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 102/2021. (VI.30.) határozatának 

IV. pontja alapján 

- az értékesítendő ingatlan minimális eladási ára 592.915.354 Ft + Áfa, 

- az önkormányzati nyilvántartásban szereplő, de az iskola használatában álló tárgyi 

eszközök eladási ára 9.684.646 Ft + Áfa. 

 

Összesen: nettó 602.600.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 765.302.000 Ft 
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A pályázó az ingó és ingatlan megvásárlására részajánlatot nem tehet, azaz az 

értékesítendő vagyon valamennyi elemének megvásárlására kell egyösszegű vételi 

ajánlatot tenni. 

 

4. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, IDEJE 

A pályázatok benyújtásának határideje:   2021. július 20. (kedd) 12:00 óra 

A pályázatok benyújtásának helyszíne:    Nyírbátor Város Önkormányzata 

        4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. 

 

 

A benyújtott pályázat értékelésére és módjára a Részletes Pályázati Feltételekben 

meghatározott időpontban kerül sor.  

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás 

nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

A Részletes Pályázati Feltételek – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes 

pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehető: a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal 

Vagyongazdálkodási Csoportjának irodájában (4300 Nyírbátor Szabadság tér 7. régi épület 

232. számú irodájában), illetőleg letölthető http://www.nyirbator.hu/ városi honlapról. 

 

JELEN FELHÍVÁS MEGJELENÉSÉNEK NAPJA:  

2021. július 5. 
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