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http://www.obvf.hu/ROMAISTRANDPALYAZAT


1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS LEBONYOLÍTÓJA 

A pályázat kiírója Budapest Főváros III. kerület Önkormányzata, 1033 Budapest Fő tér 3. A 

pályázat lebonyolítója Budapest Főváros III. kerület Önkormányzata, 1033 Budapest Fő tér 

3. képviseletében az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft., 1033 Budapest 

Fő tér 2. 

 

2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA ÉS CÉLJA 

Jelen pályázat tárgya a Budapest III. kerület Római-part Rozgonyi Piroska utca és a 60002/2 

helyrajzi számú ingatlan közötti szakaszon (hrsz.: 60001) - azon belül egy rövidebb (~200-500 

m hosszú), szabadon választható területrész kijelölésével - szabadstrand kialakítására és 

működtetésére irányuló ötletek bemutatása és koncepcióterv elkészítése a megadott 

szempontok alapján. 

A pályázat a Római-parton létesítendő szabadstrand kialakítását és üzemeltetését bemutató 

koncepcióterv elkészítésére vonatkozik. Cél a Római-part Rozgonyi Piroska utca és a 60002/2 

helyrajzi számú ingatlan közötti partszakasz közösségi célú használatának erősítése, a 

szabadstrand kialakításának és működtetésének megtervezése. A nyertes pályázó saját 

felelőssége, hogy a vonatkozó jogszabályok (Jogszabályi háttér a tervezési program 

leírásában: 4. számú melléklet) teljes körű megismerésével és betartásával, megvalósítható 

és fenntartható környezetrendezési és üzemeltetési tervet készít. (A szabadstrand 

potenciális helyét bemutató térkép kivágat: 3. számú melléklet). A pályázati felhíváshoz 

csatolt iratok informatív jellegűek, a pályázó köteles saját maga meggyőződni a vonatkozó 

jogszabályi előírásokról.  

A pályázat célja azon vállalkozó vagy konzorciumban együttműködő szervezetek 

kiválasztása és adott esetben vele/velük határozott időre szóló szerződés megkötése, 

aki/akik összességében a legkedvezőbb pályázatot nyújtja/nyújtják be.  

 

3. A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI 

• A pályázó(k) részletes bemutatkozása, elképzeléseinek és motivációjának 

ismertetése. A pályázó(k) szabadstrand üzemeltetésével kapcsolatos, vagy azzal 

kapcsolatba hozható tevékenység(ek)ben való jártasságának, ismereteinek 

részletezése, szakmai tapasztalatának, referenciáinak becsatolása. 

• A pályázatban részletesen ki kell fejteni a következőket: 

- A terület környezetrendezésére vonatkozó elképzelések - koncepcióterv, 

látványrajzok, előképek, műszaki leírás csatolásával (Tervezési program: 4. 

számú melléklet). A nyertes pályázó elkészíti/elkészítteti majd a szabadstrand 

végleges kiviteli terveit és vállalja a kapcsolódó engedélyeztetési eljárások 

lefolytatását. 

- Költségvetési táblázattal szükséges bemutatni a kivitelezés várható becsült 

költségeit, ütemezését. 

- Elképzelések, tervek a szabadstrand üzemeltetéséről, a tervezett 

többletszolgáltatásokról. A szabadstrand működtetésének ismertetéséhez 

részletes üzleti tervet kell készíteni, a tervezett kiadások és bevételek 

bemutatásával, valamint részletes üzemeltetési tervet, időrendi és költség 

szempontú kidolgozással, beleértve a területhez kapcsolódó nyári-téli karbantartási 

feladatokat is (pl.: fűnyírás, zöld felület karbantartása, szemetesek ürítése, 



burkolatok tisztán tartása stb.). Az üzemeltetési tervhez kapcsolódóan házirend-

tervezet csatolása szükséges. Az üzleti terv tartalmazza a pályázó által javasolt, 

Önkormányzat részére fizetendő területbérleti díj összegét. A szabadstrand 

területe ingyenesen használható (létesítési feltétel). Az üzemeltetési tervet 4 + 4 

évre tervezve kell elkészíteni, éves bontásban. A szabadstrand tervezett 

nyitvatartása: május 1-szeptember 30. Az opciós hosszabbítást az első 4 éves 

időtartam lejártát megelőző 3 hónappal kérheti a pályázó és az opciós 

hosszabbítást a Kiíró külön határozattal engedélyezi.  

• Mellékszolgáltatások a szabadstrand üzemeltetése során az igénybe vevők felé (pl.: 

napozóágyak, napozószékek bérbe adása, büfé szolgáltatás stb.). 

• Egyéb, a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tartott adat, tény, információ 

ismertetése. 

• Pályázati adatlap és bérleti díj ajánlat. 

• Pályázói nyilatkozat, 90 napos ajánlati kötöttség vállalása. 

• Vállalkozói engedély, cégkivonat 30 napnál nem régebbi másolata. 

• Jogi személy esetén aláírási címpéldány; 

• Jogi személyek esetén nemleges adóigazolás, amely igazolja, hogy a pályázónak 

nincs fennálló adótartozása. 

 

4. A PÁLYÁZAT JELLEGE 

a, A pályázati eljárás fajtája:   PÁLYÁZAT 

b, A pályázati eljárás modellje:  NYÍLT ELJÁRÁS 

c, A pályázat:     NYÍLT 

d, A koncepciótervpályázat lebonyolítása jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik. 

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot annak bármely időszakában, 

indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy a 

pályázókkal a pályázatok beadást követően tárgyalásokat tartson. 

5. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, A PÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS 

OKAI 

Az pályázat résztvevője – pályázó – az a természetes, vagy jogi személy, egyéni cég vagy 

személyes joga szerint jogképes szervezet lehet, aki az Európai Gazdasági Térség valamely 

tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik, továbbá a pályázat benyújtásakor 

rendelkezik a vállalkozás működtetésére jogosító valamennyi szükséges, jogerős engedéllyel, 

és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával szemben semmilyen jogcímen tartozása nincs. 

(Pl. bérleti díj, helyi iparűzési adó, stb.)  

A bírálóbizottság kizárhatja azokat a pályázókat, akik: 

• Nem a meghatározott (szabályszerűen meghosszabbított) időben, vagy megjelölt 

helyen és előírt módon nyújtották be pályázatukat.  

• A becsatolt igazolások, nyilatkozatok tartalmilag, vagy formailag nem megfelelőek;  

• A pályázatában valótlan adatot közölt; 

• A részvételre jelentkezőnek az Óbuda-Békásmegyer önkormányzattal vagy a 

Polgármesteri Hivatallal szemben bármilyen jogcímen tartozása van. 

A bírálóbizottság kizárja  



• azon gazdasági társaságokat, akikkel szemben végrehajtási, illetve felszámolási, vagy 

csőd-, továbbá végelszámolási eljárás van folyamatban. 

 

6. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA 

Az pályázat meghirdetése, dokumentáció elérésének kezdete 2020.10.01. 

Helyszíni szemle időpontja      2020.10.07., 10.08. 

Kérdések határideje       2020.10.16. 

Kérdésekre adott válaszok határideje    2020.10.30. 

Pályaművek benyújtásának határideje    2020.11.30. 

Hiánypótlások bekérése, tárgyalások lefolytatása   2020.12.02 – 2021.01.15. 

Zsűri döntésének kihirdetése      2021.01.29-ig 

 

7. A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELÉRÉSE 

A pályázat elektronikus elérése: www.obvf.hu/romaistrandpalyazat 

 

8. A HELYSZÍNI SZEMLE MENETRENDJE, A KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 

ÉS VÁLASZOK 

A kiíró 2020. október 07. napon 10 órai kezdettel, október 08. napon 14 órai kezdettel helyszíni 

szemlét tart. Találkozó: „A hely” nevű vendéglátóhelynél. 

KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK: 

A pályázaton résztvevők kérdéseikkel 2020. október 16-ig fordulhatnak a pályázat kiírójának 

képviselőjéhez, az alábbi elérhetőségeken:  

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER VÁROSFEJLESZTŐ NONPROFIT KFT. 

1033 Budapest, Fő tér 2. II. emelet 17. 

Telefon: +36 1 244 8225 

E-mail: info@obvf.hu 

 

A válaszadás határideje: 2020. október 30. a résztvevők által kért formában (telefon, e-mail). 

 

9. A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA 

A pályaművek benyújtására személyesen van lehetőség, 1 példányban papír alapon, illetve 

elektronikusan is (pl.: pendrive) az alábbi címen: 

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER VÁROSFEJLESZTŐ NONPROFIT KFT. 

1033 Budapest, Fő tér 2. II. emelet 17. 

(Telefon: +36 1 244 8225) 

 

A pályaművek benyújtásának határideje: 2020. november 30. 14.00 óra 

Jelige: „RÓMAI-PART SZABADSTRAND”  

 

http://www.obvf.hu/romaistrandpalyazat
mailto:info@obvf.hu


A pályázatok e-mailben nem nyújthatóak be, e-mailben történő benyújtás a pályázat 

érvénytelenségét eredményezi.  

A határidőn túl beadott pályaműveket a bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a 

pályázatból kizárja. Hiánypótlásra a Kiíró felhívása alapján, a felhívásban megjelölt 

határidőben van lehetőség. 

 

10. A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG ÖSZETÉTELE  

1. Tag: Budapest Főváros III. kerület Önkormányzat főépítésze  

2. Tag: Budapest Főváros III. kerület Önkormányzat, Biztonságszervezési és Üzemeltetési 

Főosztály vezetője  

3. Tag: Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője 

4. Tag: Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyelet igazgatója 

 

11. A PÁLYAMŰVEK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI 

A pályaművek értékelése előre meghatározott szempontrendszer szerint történik. A területre 

hatályos jogszabályi feltételeknek való megfelelés alapfeltétel. A bírálóbizottság 

pontozásos rendszerben dönt, az alábbi irányelvek alapján. 

Az értékelés szempontrendszere:       Súlyozás:  

 

KONCEPCIÓ          40 

• ötletesség (egyediség-tematika, műszaki megoldások stb.):       5 

• esztétika (strandelemek, látványtervek, anyaghasználat, arculat stb.):   5 

• megvalósíthatóság (beruházási igény, üzleti terv,  

infrastrukturális elemek, nyitvatartási idő, társadalmasítás stb.)  15 

• illeszkedés a természetes környezethez (környezetbarát megoldások,  

fák védelme, kezelése, áradás lehetőségének figyelembevétele stb.):  10 

• kapcsolódás a terület kultúrájához és közösségi életéhez:     5 

 

ÜZEMELTETÉS         30 

• üzemeltetési terv (jogszabályi háttér, vízminőség-ellenőrzés,  
szennyvíz átemelő mű figyelembevétele, biztonságos működés feltételei,  

túlhasználat elkerülésének biztosítása stb.):    20 

• házirend (nyilvánossá tételének módjai, betartatása):     5 

• mellékszolgáltatások a szabadstrand  

üzemeltetése során az igénybe vevők felé        5  

 

GAZDASÁGI MEGALAPOZOTTSÁG      30 

• Üzleti terv 4+4 évre vonatkozóan (bevételek fajtái,  

rezsi - üzemeltetés költsége, megtérülési idő, alkalmazottak stb.): 10 

• Területbérleti díj mértéke:       10 

• „Szakmai tapasztalat”, referenciák  

(szabadstrand/strand üzemeltetési-,  

zöldterület fenntartói-, üzleti tapasztalat, szakértők bevonása stb.):    5  

• Bármilyen egyéb garancia vállalása:        5  



 

12. EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS NYILVÁNOS ISMERTETÉS 

A pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy pályázata a 

www.obvf.hu oldalon a nyilvánosság számára közzétételre kerüljön és elfogadja, hogy a 

pályázat ilyen felhasználása tekintetében semmilyen térítés nem illeti meg.  

A bírálóbizottság javaslata alapján a kiírás végleges eredményéről a Képviselőtestület dönt. 

Az előzetes tervek szerint a végleges döntés 2021. január 29-ig megszületik.    

 

Az eredményhirdetés pontos helye és ideje:  

 

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 

1033 Budapest, Fő tér 3., I. emelet 21., Tanácsterem 

 

Az eredményhirdetés nyilvános, a résztevevőket az eredményhirdetés időpontjáról és 

helyszínéről a kiíró előzetesen írásban értesíti.  

http://www.obvf.hu/

