
P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S 
 

NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK megbízása alapján a Nyírbátori 

Városfejlesztő és Működtető Kft. nyilvános pályázatot ír ki az alábbi önkormányzati tulajdonú 

lakás bérbeadás útján történő hasznosítására: 

 

 

 Nyírbátor, Zrínyi utca 2. II/44. szám alatti 1,5 szobás, komfortos, hasznos alapterülete 46 m2     

Nyírbátor, Édesanyák útja 1. I/5. szám alatti 3 szobás, összkomfortos, hasznos alapterülete 

77 m2 

Nyírbátor, Fáy A. utca 8. II/8. szám alatti 2 szobás, komfortos, hasznos alapterülete 56 m2 

 

A meghirdetett lakás a 11/2006.(VII. 07.) ÖKT sz. rendelet szerint pályázat kiírásával, licitálás 

útján adható bérbe. 

- a licit nyilvános, mindenki, aki megfelel a rendelet 5.  §-ában foglaltaknak és a 20.000,-Ft-os 

bánatpénzt befizette a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. pénztárába, a liciten részt 

vehet. 

- Licitálni a havi lakbér összegére kell, a licit lépcső 50,-Ft/m2/hó. 

 

- Licitálás:  Nyírbátor, Zrínyi utca 2.  II/44.     525,-Ft/m2-ről indul. 

                       Nyírbátor, Édesanyák útja 1. I/5.   573,-Ft/m2-ről indul. 

  Nyírbátor, Fáy A. utca 8. II/8.      525,-Ft/m2- ről indul. 

 

- Azonos pályázatok esetén az a pályázó nyer, aki a legkedvezőbb szerződéskötési ajánlatot 

teszi, vagyis a szerződéskötés időtartamához viszonyítva a leghosszabb időtartamra vállalja a 

bérleti díjat egy összegben előre megfizetni. 

 

A pályázat benyújtása előtt a meghirdetett lakás megtekinthető, a megtekintés időpontja 

2020. szeptember 10-én 1700-1800 óra között. 

A megtekintésre be kell jelentkezni a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 42/28l-855 

telefonszámán. Ügyintéző: Vida Józsefné 

 

A pályázatokat írásban, zárt borítékban a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 4300 

Nyírbátor Iskola u. 19. sz. alatti irodájához 2020. szeptember 16-án 1200 óráig lehet benyújtani a 

részletes pályázati kiírásban foglalt feltételek szerint. 

 

A licitálás helye: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 4300 Nyírbátor, Iskola u. 19. sz. 

alatti helyiségében.  

A licitálás időpontja: 2020. szeptember 17-én 1100 óra 

 

A részletes pályázati kiírás a hirdetés megjelenését követően a Nyírbátori Városfejlesztő és 

Működtető Kft. központi irodájánál vehető át. (4300 Nyírbátor Iskola u. 19.) 

 

Nyírbátor, Iskola u. 19. Telefon: 42/28l-855  

 

 


