
Előterjesztés 
Bicskei székhelyű vagy telephelyű vállalkozások számára kiírt, Bicske, 

Akácfa utca 1/A 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérlőkijelölési jogáról szóló 
pályázat bírálata  

1. előterjesztés száma: 158/2022.
2. előterjesztést készítő személy neve: Marton Ildikó
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: –
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:

1. melléklet: határozati javaslat
2. melléklet: 138/2022. (X. 17.) képviselő - testületi határozat
3. melléklet: Magyarmet Finomöntöde Kft. pályázata

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: –
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: Nyilvános ülés
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:

− a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.)
önkormányzati rendelet

− a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv.

Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület 138/2022. (X. 17.) határozatával a tulajdonában álló, Bicske, Akácfa u. 
1/A 3. alatti, költségelvű lakás bérlőkijelölési jogára nyílt pályázatot hirdetett bicskei 
székhelyű vagy telephelyű vállalkozások számára.   

A lakás – 55,36 m2 alapterületű, összkomfortos, a bérleti díja 47.056,- Ft/hó – bérbeadására az 
önkormányzat a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályai az irányadók.  

A Rendelet feltételei alapján elkészült és kihirdetésre került a pályázati felhívás. 

A pályázati felhívásban meghatározott, 2022. október 31. napi határidőre csak egy bicskei 
székhelyű vállalkozás, a Magyarmet Finomöntöde Kft. nyújtott be érvényes pályázatot, 
melynek elfogadását javaslom.  

Bicske, 2022. november 21. 

Tisztelettel: 

Bálint Istvánné 
polgármester 



1. melléklet a 158/2022. előterjesztéshez

Határozati javaslat 

Tárgy: Bicskei székhelyű vagy telephelyű vállalkozások számára kiírt, Bicske, Akácfa utca 
1/A 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérlőkijelölési jogáról szóló pályázat bírálata  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 138/2022 (X.17.) határozata alapján kiírásra került pályázati felhívásra beérkezett
Magyarmet Finomöntöde Kft. pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja,

2. úgy dönt, hogy 2022. december 1-jétől határozott 3 éves időtartamig a tulajdonában lévő
Bicske, Akácfa u. 1/A 3. ajtó alatti lakás bérlőkijelölési jogával felruházza a Magyarmet
Finomöntöde Kft. vezetőjét,

3. úgy dönt, hogy amennyiben a Kft. a pályázatban megjelölt óvadék összegét – a határozat
kézhezvételét követő 30 napon belül – az önkormányzat letéti számlájára nem fizeti be,
úgy pályázatát érvénytelennek nyilvánítja,

4. felhatalmazza a polgármestert a bérlőkijelölési jogról szóló megállapodás aláírására.

Határidő: 2022. november 30. 
Felelős: polgármester 
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