
Szabadka város üzlethelyiségeinek bérbeadásáról szóló rendelet 55. szakasza (Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 14/18 száma) alapján az Üzlethelyiség Bizottság meghirdeti a következő: 
 

HIRDETMÉNYT 
 
Szabadka Város polgármesterének : 2019.06.26-án kelt II-00-361-262/2019 számú döntésének 

megfelelően, bérbe adjuk a következő üzlethelyiség egy részét : 
 

 Az üzlethelyiség egy részét Tavankúton, a Jovan Mikić u. 1-ben, VI. üzleti övezetben, a bérleti díj 
kikiáltási ára 6.500,00 dinár. 
Az üzlethelyiség részének rendeltetése: bankautomata elhelyezése.  
 
Szabadka város, az üzlethelyiség egy részét bankautomata elhelyezésére, ajánlatgyűjtés útján adja 

bérbe, 5 (öt) évre. 
Az írásos ajánlatgyűjtésben azok a jogi személyek vehetnek részt, akik 2019.07.01. napjával 

bezárólag benyújtják írásos ajánlataikat.  
Az ajánlatokat írásos formában, postán kell elküldeni Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának 

címére, a 24000 Szabadka, Szabadság tér 1. szám alá, vagy benyújthatók az Általános Közigazgatási és 

Közös Ügyek Szolgálata révén is zárt borítékban, illetve a Város Közigazgatási Hivatalának 
ügyfélszolgálatában, a régi városháza földszintjén, a 10, 11 vagy 12. ügyfélpulton is, 1236,00 dináros 

közigazgatási illeték lerovásával (a borítékba kérjük tegyék bele az illeték befizetését igazoló utalványt is), 

2019.07.01. napjával bezárólag. 
A pályázatokat tartalmazó borítékot oly módon kell lezárni, hogy egyértelműen meg lehessen 

állapítani, hogy azt a nyilvános felbontás során nyitják fel először. A borítékon fel kell tüntetni: „PÁLYÁZAT 

Szabadka város üzlethelyiségének egy részének bankautomata elhelyezésének céljából történő bérbeadására 

- „NEM BONTHATÓ FEL“. 
A boríték hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó nevét és címét, telefonszámát és a felhatalmazott 

kapcsolattartó személy nevét. 
A benyújtott ajánlatnak feltétlenül tartalmaznia kell:  

- a részvételi biztosíték befizetéséről szóló bizonyítékot, 
- a Cégbejegyzési Ügynökség által a cég bejegyzéséről kiadott határozat fénymásolatát, hogy a jelentkező  

pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységet végezhet; 
- a cég nevét és székhelyét, a cég képviseletére jogosult személy vezeték- és utónevét, kapcsolattartó 
telefonszámát, a jogi személynek az illetékes hatóságnál történt bejegyzéséről szóló határozat másolatát, 
- az ajánlattevő írásos nyilatkozatát arról, hogy az üzlethelyiség egy részét látott állapotban fogja átvenni, és 

hogy az üzlethelyiség rész ajánlatgyűjtés útján való bérbeadásának eljárásában részt vevő személy előtt 
ismert az üzlethelyiség rész állapota, és hogy milyen feltételek mellett vehető bérbe, 
 - az adott üzlethelyiség rész havi bérleti díjára tett ajánlat összegét (az ajánlattevő által felajánlott havi 

bérleti díj összegére áfát fogunk elszámolni), 
 - valamint azt a számlaszámot, amelyre a letét összegét vissza lehet fizetni.  

A megjelölt határidőn túl benyújtott ajánlatot mint késve érkezettett az Üzlethelyiség Bizottság 

bontatlanul visszaküldi az ajánlattevőnek, „késve érkezett” jelzéssel, és ez az ajánlattevő a befizetett letét 

összegét elveszíti. 
A hiányos jelentkezési anyagokat az Üzlethelyiség Bizottság nem fogja elbírálni, és a hiányos 

anyagot benyújtó ajánlattevő a befizetett letét összegét elveszíti. 
Az üzlethelyiség egy részének bankautomata elhelyezése céljából írásos ajánlatok begyűjtésével 

történő bérbeadásában való részvételi letét összege 50.000,00 dinár, és azt Szabadka város 840-1008804-19 

számú letéti számlájára kell befizetni, a 69-236 hivatkozási számmal, 97-es jogcímkóddal. 
Azok a résztvevők, akik nem nyertek bérleti jogot az ajánlattételi eljárásban, az írásos ajánlatok 

felbontását követő 15 napon belül visszakapják a befizetett letéti összeget. 
Az írásos ajánlatok nyilvános felbontására 2019.07.03-án, 09:00 órai kezdettel kerül sor az 

önkormányzat sajtóközpontjának helyiségeiben, Szabadkán, a Szabadság tér 1. szám alatt. 
Az ajánlatok felbontásánál jelen lehet minden érdeklődő, ugyanakkor abban aktívan csak azok 

vehetnek részt, akik felhatalmazásukat az ajánlatok felbontása előtt átadják az Üzlethelyiség Bizottságnak. 

Amennyiben meg szeretnék tekintetni az üzlethelyiségeket, az érdekeltek Szabadka Város Közigazgatási 

Hivatalának Üzlethelyiség Szolgálatához fordulhatnak a 024-626-801, 024-626-936 vagy a 024-626-858 
telefonon, munkanapokon 9,00 és 14,00 óra között, 2019.07.01. napjával bezárólag.  

A legmagasabb felajánlott bérlet, melynek alapján az ajánlattevő jogot szerez az üzlethelyiség egy 

részének bankautomata elhelyezése céljából bérletre, egyben a bérleti díj összegét is képezi arra az 



üzlethelyiség részre, melynek bérletére az ajánlattevő az írásos ajánlatgyűjtési eljárásban jogot szerzett, (az 
ajánlattevő által felajánlott havi bérleti díj összegére áfát fogunk elszámolni).  

A bérleti szerződés megkötésekor pénzügyi biztosítékot kell letétbe helyezni visszkeresettel ellátott 

váltó formájában vagy Szabadka város letéti számlájára való befizetéssel, 4 (négy) havi bérleti díjnak 

megfelelő összegben. 
A felhívásra a polgármester Döntése alapján közzétett hirdetménynek a város hirdetőtábláján, 

Szabadka Város Hivatalos Lapjában, a helyi sajtóban: a Subotičke novine hetilapban és a Magyar Szó 

napilapban, illetve az önkormányzat honlapján való közzétételének napjától lehet jelentkezni, 2019.07.01. 
napjával bezárólag. 
 

 
A Bizottság elnöke : 

Horvát Tímea s.k. 
 

 


