
SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA IPARI, 

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 

4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8.  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Szalka-Víz Kft.  

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (XII.01) sz. rendeletében 

foglaltaknak eleget téve 

pályázatot hirdet 

a 4700 Mátészalka, Kossuth út 39. Hrsz: 3171/14/A/53. sz. alatti, 

távfűtéses, 81 m2-es önkormányzati tulajdonú helyiség 

bérbeadására, 

 bruttó 135 000 Ft/hó bérleti díjon, 2018. január 1. napjától, legfeljebb 5 éves időtartamra. 

Pályázat kiírásának időpontja: 2017. december 8. 

A közzététel rendje: a pályázati felhívás a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján kerül 

kifüggesztésre, valamint a Szalka-Víz Kft. honlapján (www.szalkaviz.com) kerül közzétételre, 

a pályázat kiírásának napján. 

Pályázati feltételek: az ingatlan bérlésére pályázhatnak társaságok, természetes személyek, a 

Szalka-Víz Kft.-vel már bérleti jogviszonyban álló bérlők az alábbiak szerint: 

- Az ingatlan bérbeadása versenytárgyalás útján történik. 

- A bérbeadás határozott időre történik, a bérleti szerződés legfeljebb 5 éves időtartamra szólhat. 

- A versenytárgyalást az nyeri, aki a magasabb összegű havi bérleti díj fizetésére vállal 

kötelezettséget. 

- A versenytárgyalást a bérbeadó folytatja le. 

A versenytárgyalás időpontja: 2017. december 29. 1000 

A versenytárgyalás helyszíne: a Szalka-Víz Kft. Ingatlankezelési irodája 

(4700 Mátészalka, Kazinczy u. 4/B.) 

- A bérbeadás esetén a bérlőnek a bérleti szerződés megkötésekor a helyiség kéthavi bérleti 

díjával azonos összegű kauciót kell fizetnie az önkormányzat részére. 

A pályázatok elbírálásának rendje: a Szalka-Víz Kft. az ingatlanra vonatkozó pályázatokat 

2017. december 22. 1000-ig fogadja be.  

A bérbeadásra meghirdetett ingatlan előzetes telefonos egyeztetést követően megtekinthető. A 

megtekintés részleteiről, valamint a pályázatról a Szalka-Víz Kft. Ügyfélszolgálata ad bővebb 

tájékoztatást a munkanapokon 09:00 órától 15:00 óráig hívható 06-30-196-6965 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatnak a befogadási időszak utolsó napjáig, azaz 

2017. december 22. 1000-ig kell beérkezni a Szalka-Víz Kft. 4700 Mátészalka, Kazinczy u. 4/B. 

szám alatti ügyfélszolgálatára. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben a 

befogadási időszak lejárta előtt visszavonja. 

Mátészalka, 2017. december 8. 

Szalka-Víz Kft. 

4700 Mátészalka, Kisfaludy u. 8. 

Honlap: www.szalkaviz.com 

E-mail: ingatlankezeles@szalkavizkft.t-online.hu 

http://www.szalkaviz.com/

