
 

  

 

        Iktatószám: I-7/1/2021. 
 

 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

 

A Sporthalom Kft. pályázatot hirdet a 2021. évi nyári strandszezonra a Városi Strand 
területén büfé-, vendéglátó helyiségek és mobil egységek felállítására és 
üzemeltetésére. 
 

 
A strand teljes üzemeltetéssel 2021. május 24-től tervezi nyitását. 

 

 

A Sporthalom Kft. a mobil szolgáltató egységek felállításához csak a területet és a 
közműcsatlakozást biztosítja.  

Általános pályázati téjékoztató: 

A bérleti jog öt éves időtartamra vonatkozik, mely a bérleti jogviszony ideje alatt 
nem átruházható 

1./  „Mobil Pavilonok”  – a vállalkozóknak kell biztosítani a pavilont 
 
A szolgáltató egységek üzemeltetéséhez a minimális bruttó bérleti díjak: 
 

 - 3 db mobil büfé, illetve vendéglátó egység   230 000 Ft        /hó/büfé
 - 1 db strandruházat, strandcikk 180 000 Ft        /hó
 - 1 db vattacukor 80 000 Ft          /hó
 - 1 db pattogatott, vagy főtt kukorica, kemencés lángos 100 000 Ft        /hó

 

A mobil büfék esetében a bérleti díj nem tartalmazza az elektromos energia díját. Az 
áramköltség a bérlő által felszerelt almérő óra szerinti fogyasztás alapján kerül 
számlázásra. 

 

 



 

2./ Helyiségek bruttó bérleti díja 
 

-Főépületi belső büfé (16,5 m2 + 3 m2 raktár ) 500 000 Ft      /hó

-Strandbüfé (192 m2) hozzá tartozó teraszrésszel 
(strand külső parkolónál lévő épület)
       - strandszezon alatt (június-július-augusztus) 500 000 Ft      /hó
       - strandszezon kívül időszakokban 300 000 Ft      /hó

(bérleti díjon felül + villamos energia térítés almérő alapján)

Területi bejárás: 2021. április 14. napja, 10 órakor 

Egyéb szolgáltatások terület bérleti díjának megállapítása a megajánlás-, illetve 
megegyezés alapján történik a fenti szolgáltatások bérleti díjainak figyelembevételével. 

 

Egyéb szolgáltatásokkal is várjuk a pályázókat! 

 

Minden büfének kötelező 5 db asztallal, asztalonként 1db napernyővel és 4-4 db székkel 
a büfé előtt a vendégeknek az étkezéshez megfelelő körülményeket kialakítani. 

A büféegységek megjelenési formájánál hullámlemez, hullámpala, OSB, pozdorja 
megoldást a Sporthalom Kft. nem fogad el.  

A pályázatot elbírálók előnyben részesítik az esztétikus stílust és arculatot megajánló 
egységekre vonatkozó pályázatokat. 

A büfék és a szolgáltató egységek megjelenési formáját a szerződéskötés előtt 
szükséges egyeztetni és jóvá kell hagyatni a Sporthalom Kft. vezetőségével. A büfék 
áruszállításának forgalmát a szerződésben szabályozzuk. 

Sikeres pályázat esetén a szerződéskötés feltétele, hogy a vendéglátó- vagy 
szolgáltató egységnek a strandidőszak teljes intervallumában nyitva kell lennie, 
működnie kell! 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó nevét, lakcímét, 
- a vállalkozást igazoló okiratok (vállalkozási engedély, cégbírósági 
   bejegyzés stb.) másolatát, 
- az árusítani kívánt termékek listáját,  
- a felállítandó egység szerkezeti felépítését, látványtervét (fotó, rajz), 
- a megajánlott bérleti díj mértékét, 
- a tervezet üzemeltetési időszakot (a bérlő mikortól kíván üzemelni, 

illetve nyitni az egységével a strandon). 
 



 

 

A pályázatok beérkezési határideje:      2021. április 26.   16 óráig 

 

A zárt borítékban benyújtott pályázatokat az intézmény vezetése elbírálja: 

 

     2021.  április 27 - ig 

 

Pályázati elbírálási szempontok: 

- a pályázó által megajánlott bérleti díj mértéke, 
- a telepítendő szolgáltató egység látványa, 
- az árusítandó termékek listája,  
- referencia, 
- az igényelt terület nagysága (m2). 

 

 
A pályázati eredményekről a jelentkezőket levélben értesíti ki a Sporthalom Kft. Azonos 
felajánlás esetén, a pályázatot a magasabb bérleti díjat megajánló pályázó nyeri el.   
 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelentenek a bérlő saját szolgálati köréből történő 
felajánlások a Sporthalom Kft. által a strandon szervezett programokhoz, 
strandnapokhoz. 

Bővebb információt a 06-23/354-050, 06-23/354-994-es telefonszámokon, illetve a 
helyszínen lehet kérni, ahol a megkötendő szerződéstervezet is megtekinthető. 
 

A pályázatokat lezárt borítékban az alábbi címre kérjük beküldeni: 

 

Sporthalom Kft. 

2440. Százhalombatta 

Vasút utca 41. 

 

 

A borítékra kérjük ráírni: ”STRANDBÜFÉ PÁLYÁZAT”  


