
 
 

INGATLANFEJLESZTÉSI FELHÍVÁS 
Leányfalu Nagyközség Önkormányzata nyilvános beszerzési eljárás keretében kívánja feltárni a tulajdonában 

álló ingatlan fejlesztési lehetőségét 
 
 
1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 
 
1.1. A Kiíró neve, címe, telefonszáma, e-mail elérhetősége, honlapja 
 
Leányfalu Nagyközség Önkormányzata 
Cím: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126. 
Levelezési cím: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126. 
Telefon: + 36 26 383 014 
Fax: + 36 26 383 363 
E-mail: polgarmester@leanyfalu.hu 
honlap: www.leanyfalu.hu 
Kapcsolattartó:  Adorján András polgármester tel.: 06709474043 
   
   

1.2. Az eljárás célja 
 
Az ingatlan ökumenikus egyházi gyűjteményt bemutató közösségi épület, komplex központ - Ravasz László Emlékház, 
Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont - funkciónak való legmegfelelőbb fejlesztési módjának kiválasztása, a 
közvetlen környezet és a villa kertjének fejlesztésével együtt. 

 
1.3. Az eljárás tárgya 
 
Leányfalu Nagyközség központjában, a Móricz Zsigmond út mellett található helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan (ún. 
Klein-villa) komplex ökumenikus egyházi gyűjteményt bemutató közösségi tér céljára való korszerűsítésének, valamint a 
környezet, a villa kertjének fejlesztési koncepciója 

 
1.4.  A részvétel feltételei 

 
1.4.1. Az eljárás résztvevője – pályázó – (azaz a szerző) az a természetes személy lehet: 

a) aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik, vagy akit erre felkértek, 
b) aki azzal, hogy művét benyújtotta, a kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,  
c) aki személyében a tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok szerint jogosult az 

eredményhirdetéskor. 
1.4.2. Az eljárásban a pályázó csak egy művel vehet részt. 
1.4.3. A Kiíró a felhívás közzétételével egyidejűleg a felhívást 6 előzetesen meghatározott tervező részére ajánlattétel 

céljából külön megküldi. 
  

1.5. Az eljárásból való kizárás 
 

1.5.1. A Bíráló Bizottság 
a) a csomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt, 
b) kizárja a titkosságot sértőt, (lásd 1.9. pont végén) 
c) kizárja a meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő munkát, 
d) kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos műveket, 
e) kizárja a meghatározott „részvételi feltételek”-et nem teljesítőt. 

 
1.5.2. Amennyiben a kizárás okai (1.5.1.e. sz.): 

a) a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bíráló Bizottság a művek megállapított sorrendjében 
nevezi meg a díjazottat, 
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b) amennyiben a Bíráló Bizottság utolsó ülését követő 2 hónapon belül bizonyosodik be a „részvételi feltételek” 
teljesítésének elmaradása, úgy a Kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti. 

 
1.6. Az eljárás lebonyolításának időtáblázata 
 

a) Az eljárás meghirdetése, kiírás közzétételének kezdete 2020. május 21. 
b) Helyszíni szemle időpontja  2020. május 28. 10 óra 
c) Kérdések határideje  2020. június 3., 13 óráig 
d) Kérdésekre adott válaszok határideje 2020. június 11. 
e) A művek beérkezésének határideje 2020. július 13., 13 óráig 
f) Az eljárás lezárása, döntés 2020. július 20. 
g) Értesítés 2020. július 23. 

 
1.7. Részletes kiírás közzétételének helye, időpontja 
 
Az eljárás meghirdetése, közzétételének helye: www.leanyfalu.hu; ideje: 2020. május 21. 
A kiírás a meghirdetés napjától egy hétig, 2020. május 28-ig áll rendelkezésre. A kiírást a meghívottak e-mailben kapják 
meg, akik a felhívás és mellékleteinek megérkezését válasz e-mailben visszaigazolni szíveskedjenek! 
 

1.8. Felvilágosítás az eljárásról 
 
Helyszíni szemle 

 
A Kiíró 2020. május 28-án, 10 órakor helyszíni szemlét tart.  
Találkozás: Polgármesteri Hivatal előterében. 
Cím: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126. 

  
A szemlén, a Kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt 
megtekinthetik. 

 
Kiírássak kapcsolatos kérdések 

 
Kiíró a résztvevők számára lehetőséget biztosít kérdések felvetésére és esetleges további információszerzésre, 
legkésőbb  

2020. június 3., 13 óráig 

 
az alábbi e-mail címre feladott levélben fordulhatnak a Kiíróhoz: 

 
polgarmester@leanyfalu.hu 

 
A tárgy rovatban szerepeljen, hogy „Klein-villa kérdései”. 
    

Kiírássak kapcsolatos kérdésekre adott válaszok 
 
A határidőben feladott kérdéseket a Kiíró, 

2020. június 11-ig  
 

megválaszolja és e-mailen elküldi mindazoknak, akik az eljárásban résztvesznek. 
 
A dokumentáció véglegesítése 

 
A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat! 
A Kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt a bírálati szempontok kivételével 
módosíthatja, kiegészítheti, illetve a bonyolításától visszaléphet. 
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1.9. A benyújtás módja, helye és határideje 
 
A művek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (3.1.sz. melléklet) felhasználásával, lezárt csomagolásban nyújthatók 
be személyesen. 
 

A benyújtásának helye 
 

Leányfalu Nagyközség Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata 
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126. 

 
vagy postai úton 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata 
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126. 

 
A benyújtásának határideje legkésőbb 

 
2020. július 13., 13 óráig 

 
 
A gondatlan csomagolásból eredő mindennemű következmény a pályázót terheli.  
 
A késve benyújtott műveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül kizárja.  
 

 
1.10. A Bíráló Bizottság összetétele 
 
A bíráló bizottság összetétele a polgármester által jóváhagyott képviselő-testületi tagokból, és a települést illetve a 
szakmát képviselő tagokból áll. A bíráló bizottság elnöke a polgármester. 

 
1.11. A Bíráló Bizottság munkája, döntése 

 
A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról jegyzőkönyv készül. 
A Bíráló Bizottság a hibás koncepciójú, vagy a gyenge minőségű dokumentációkat bírálatban nem részesíti. 
A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános.  
A Bíráló Bizottság az eljárással kapcsolatban összefoglalót készít. 
A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.  

 

1.12. A pályamunkák díjazása 
 

Az I. helyezett   bruttó 500 000 Ft 
A II. helyezett   bruttó 300 000 Ft 
A III. helyezett  bruttó 200 000 Ft 
díjban részesül. 
 
A Bíráló Bizottság a megfelelő színvonalú művek beérkezése esetén törekszik arra, hogy egy győztest hirdessen 
ki, továbbá törekszik arra is, hogy csupán egy-egy mű részesülhessen a második és a harmadik helyezésekben, 
ezáltal ne alakulhasson ki holtverseny az első három helyezett mű között. 
Az e pont szerinti díjak összegei megbízás esetén előlegnek minősülnek. 
A díjazottak az e pont szerinti díjazásuk ellenében hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kiíró által megbízott pályázó a 
projekt megvalósításához felhasználhassa az általuk elkészített és a jelen pályázatra benyújtott pályamunkájuk 
szerinti ötleteiket, terveiket, mint szellemi alkotásaikat. 
A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti az eljárást, ha egyetlen művet sem talál díjazásra alkalmasnak. 

 

1.13. Eredményhirdetés 
 
A pályázók azzal, hogy dokumentációjukat benyújtották, a kiírás feltételeinek és a Bíráló Bizottság döntésének alávetik 
magukat. 
 



A Bíráló Bizottság az eljárás eredményét legkésőbb 
 

2020. július 23-ig 
 

kihirdeti. 
 

1.14. A pályaművek bemutatása, felhasználása 
 
A beadott művek a közlési jog tekintetében is a Kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további 
ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja. 
 
A nyilvános bemutatás elől a pályázók elzárkózhatnak. Erről a körülményről a műleírás végénkülön nyilatkozatot kell 
tenni az alábbi szöveggel: " Pályaművem bemutatásához nem járulok hozzá" 
 
A pályázó kérésére az eljárás eredményhirdetését követő harminc napon belül az átvételi elismervénnyel történő 
igazolás ellenében, előzetesen egyeztetett időpontban átvehetik a Kiíró címén. 

 
1.15. A továbbtervezésre vonatkozó feltételek 
 
A Kiíró kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a kiírás szerinti projektet megvalósítja, a továbbtervezésre vonatkozó 
tervezői szerződés készítése során a Bíráló Bizottság által ajánlottak figyelembevételével dönt a Képviselő-testület. 
 
Ha a Bíráló Bizottság nem hirdet nyertest, úgy a Kiíró a Bíráló Bizottság ajánlása figyelembevételével dönt a 
továbbtervezési megbízásról. 
 
A továbbtervezésre vonatkozó jelen feltételek elfogadásáról a pályázóknak nyilatkozatot kell tenni. A nyilatkozat (3.4.sz. 
melléklet) a kiadott borítékba kell elhelyezni. A borítékot lezárva kell a pályázati csomagba helyezni. 
 

2. RÉSZLETES PROGRAM  
 
2.1. Tervezési feladat 
 
Leányfalu Nagyközség központjában, a Móricz Zsigmond út mellett található, helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan 
komplex központ - Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont - céljára való fejlesztési 
tervek elkészítése, a környezettel, villa kertjével együtt. Jelen kiírás feladata koncepcióterv készítése. 
 

2.2. Az érintett ingatlan bemutatása, a helyszín adottságainak ismertetése 
 
A szabadon álló Klein-villa a XX. század első harmadában épült, földszintes, részben alápincézett, magas tetős 
padlástere beépítetlen. A villaépület jelenleg leromlott állapotban, használaton kívül van. A tervezett felújítását, bővítését 
követően itt kerül kialakításra – Magyarország Kormányának a 1027/2020. (II. 12.) Korm. határozatával támogatott – 
Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont, valamint annak szerves részeként a Villa-kert. 
 
A Klein-villa "fénykorában" Klein Árpád pesti bőr- és nagykereskedő nyári otthona volt, aki 1916-ban Varjassy Dezsőtől 
vette meg a település központjában álló, a Dunához nagyon közel épített villát. Az épület főhomlokzata a dunai oldalon 
oromzatos, jellegzetes lombfűrészes díszítést kapott és a Dunára néz, előtte hatalmas kert. (Az épület korabeli kertjének 
szépségéről és az épület történetéről gazdag fotóanyag maradt fenn a Klein család birtokában). Az ingatlannak 
közvetlen kapcsolata van a 11-es számú főúttal, valamint a Dunával is, hiszen az épülethez tartozó kert a part menti 
kerékpárúttal és a Petőfi sétánnyal érintkezik. Az épület jelenlegi tulajdonosa Leányfalu Nagyközség Önkormányzata. 
Az ingatlan térsége nevezhető a település központjának, mivel a közelben található a könyvtár, a Faluház, a 
Polgármesteri Hivatal, a főbb távolsági buszjáratok megállói, üzletek, stb., ugyanakkor nem rendelkezik középületek által 
határolt térfallal. Jelentős, térszervező hatással bíró közfunkció a Faluház, illetve a szomszédos könyvtár. A települési 
kapcsolatokat tekintve tehát adott a központiság és a 11-es főút jelentős átmenő forgalma. 
A település központi részén a Móricz Zsigmond út menti parkolás a közlekedési szabályok (párhuzamos parkolás) 
figyelembe vételével, valamint a Petőfi sétány mellett, a telektől 500m-en belül elhelyezkedő parkolóban oldható meg, ez 
jelen ingatlant is érinti. 

 
 



2.3. Tervezési program 
 
Leányfalu Nagyközség Önkormányzata ezen eljárás segítségével szeretné pontosítani a használaton kívüli ingatlanban 
tervezett emlékház (egyházi gyűjtemény, rendezvénytér és villa-kert ) céljára való felhasználását a tervezési területen. A 
kihasználhatóság szempontjából legjobb terv segítségével részletes tervezési program készül a területre. 
Cél: A település központjának arculatát meghatározó emlékház kialakítása, mely egy ökumenikus egyházi 

gyűjtemény méltó bemutató tere lesz és a település központjának fejlesztését is segíti. 
Magas esztétikai értéket hordozó építészeti, kertépítészeti megoldások alkalmazásának megteremtése. 

 
1., a kiadott beruházási leírás alapján (3.7. sz. melléklet) multifunkcionális épület tervezése. 
2., az ingatlan műszaki adatai: 
  - cím:   2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 114. 
  - hrsz:   2653 
  - telek területe: 5648 m2 

  - helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan 
3.,a.) beépítés paraméterei: 

- szabadonálló beépítési mód 
- övezeti besorolás : Vt-3 jelű, településközponti vegyes terület 

  - beépítési%:   25 % 
  - épület mag.:  7,5 m 
   
3.,b.) védelem és korlátozás 
  Leányfalu Nagyközség Helyi Építési Szabályzat 2/3 sz. mellékletében található szabályozási tervlapon. 

A HÉSZ és mellékletei, valamint a településképi eszközök honlapunkon megtalálhatóak. 

https://www.leanyfalu.hu/epitesugy-gyujto 
4., Az épület emlékház, közösségi épület funkciónak való kialakítása; előtte közösségi tér kialakítása ajánlott. 
5. A pince fejleszthetőségének lehetőségét meg kell vizsgálni, funkciójára javaslatot várunk.  
6., Tetőtér tömegformálására vonatkozó elképzelések: max. 2 féle tetőhajlásszög megengedett. 
7., Az épület elhelyezési módja a kialakult állapotnak megfelelő. 
8., Parkolási mérleg az OTÉK-nak megfelelően, környező közterületek szükséges mértékben figyelembe vehetők. 
9., A koncepcióterv terjedjen ki a polgármesteri hivataltól a könyvtárig terjedő - a szomszédos ingatlanok előkerti 
területét felhasználva - közösségi tér/köztér kialakítására. 
 
Gépészettel kapcsolatos ajánlások (műszaki leírás szinten): 

- szakaszolható 
- külön szabályozhatási lehetőség 
- padló fűtés (kiegészítő: fal, vagy mennyezeti fűtés); mennyezet hűtés lehetősége 
- későbbiekben csatlakoztatható legyen alternatív energetikai (napkollektoros rendszer, geotermikus energia, 

stb) megoldásokhoz 
 

2.4. Benyújtandó munkarészek, formai és tartalmi követelmények 
 
2.4.1. Benyújtandó munkarészek minimum feltételei  
- Helyszínrajz M=1:500 méretarányban, melynek tartalmaznia kell a környezeti kapcsolatokat, kertépítési és közlekedési 
javaslatokat is  
- A tervezett épület alaprajzai M=1:200 méretarányban (tartalmaznia kell az épület főbb méreteit, a helyiségek 
megnevezéseit, funkcióját, azok jellemző méreteit)  
- Az épület jellemző metszeteit M=1:200 méretarányban (melynek tartalmaznia kell az alapvető magassági adatokat 
(padló, terep, párkány, gerinc, belmagasságok) 
- Homlokzatok M=1:200 méretarányban (az épület jellemző homlokzati magassági adataival, a homlokzat színének és 
anyagának meghatározásával)  
- Látványtervek, Tömegvázlat(ok) az épületről (kötetlen méretarányban, lehetőleg minél több nézetből, helyszíni fotóba 
illesztve, utcakép);  
- A tervek grafikai technikája kötetlen. 
- Műszaki leírás (max. 10 oldal, A/4 méretű), mely bemutatja az épület jellemző megoldásait, építészeti megoldásokat, 
főbb szerkezeteinek leírását, statikai, épületgépészeti és villamos megoldásokat, parkolási és egyéb igények kielégítését 
- A létesítmény adatainak adatlapja, mely tartalmazza az alábbi adatokat: 

- Beépített terület (bruttó)  
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- Beépítettség  
- Összes beépített szintterület (bruttó)  
- Hasznos alapterület (összes nettó)  
- Helyiséglista 
- A hasznos alapterületből a közlekedőterület nagysága és %-os aránya  
- Épület magasság számított értéke 
- Zöldfelület tervezett területe, zöldfelületi mutató  
- Parkolási mérleg 

- A pályázók adatait és nyilatkozatát tartalmazó lezárt boríték /helyszíni bejáráskor kerül átadásra/ 
- megvalósítás költségbecslése, a megvalósítás időigénye, járulékos költségek tervezése 
- a gépészetre és elektromosságra vonatkozó költségbecslés egy átlag értékkel legyen számolva, a szükséges 
helységek biztosítása, ill. a műleírásban való végiggondolása a feladat. 
 
2.4.2. Formai követelmények  
- A dokumentáció munkarészeit 1 (egy) példányban kell benyújtani  
- A rajzokat kemény hátlapra kell kasírozni (színes feldolgozásban, max. 5 db A/2 fekvő formátumú tervlap), a tervek 
grafikai technikája  tetszőleges. Az egyes funkcionális egységek területét jól láthatóan meg kell különböztetni egymástól. 
(Az A/2-es lapokat digitális formában - max. 6Mb-ig kicsinyítve - is kéri a Kiíró.) 
- A pályaművekben az épület fő méreteit, területi adatait, a tervezett anyag- és színhasználatot, a tájolást, valamint a 
léptéket egyértelműen fel kell tüntetni  
- A leírásokat nyomtatott számítógépes írással készített A/4 formátumú füzetben kell benyújtani, oldalszámozással, 
tartalomjegyzékkel ellátva  
- A pályázatot pdf formátumban, CD adathordozón is be kell adni, melyet papír tokban a külön borítékban kell elhelyezni 
(csak a műszaki tartalom lehet rajta) 
- A tervpályázatot papírba kell csomagolni, melyre csak a 3.1.sz. mellékletben megadott  címzést kell felragasztani. 
- Ha a beadott pályaterv a szerző szabadalmi oltalom vagy szabadalmi bejelentés alatt álló műszaki megoldását 
tartalmazza, úgy erről – a megoldás tartalmának megnevezése nélkül – a műleírás elején kell a szerzőnek nyilatkoznia  
- A pályázóknak a beadandó mű részeként az ún. titkos borítékban – melyhez a dokumentáció részeként kiadott 
címzett borítékot /3.2 melléklet; helyszíni bejáráskor kerül átadásra/ kell felhasználni- lezárva a következőket kell 
benyújtaniuk:  

- Kitöltött ADATLAP a pályamű szerző(k) adataival (3.3.sz. melléklet) 
- Kitöltött NYILATKOZAT a továbbtervezésre vonatkozóan (3.4.sz. melléklet) 
- Kitöltött NYILATKOZAT  II.  (3.5.sz. melléklet) 
- Kitöltött kereskedelmi nyilatkozat (3.6.sz. melléklet) 
- Az (esetleges) szakmai oltalom megnevezése  
- Jogosultság igazolása 
- A teljes pályázati dokumentációt tartalmazó CD adathordozó, papír CD borítékban elhelyezve 
- Tervezési szerződés tervezete (építési engedélyezési tervek, kiviteli tervek árazott és árazatlan költségvetéssel 
<= közbeszerzési kiíráshoz megfelelő tartalommal, - opció: használatbavételi tervek - készítésének díja, vállalt 
határidők, tervezői művezetés díja,) 

 
2.4.3. Kötelező tartalmi elemek 
Tartalmaznia kell – legalább – az alábbiakat: 
- a pályázati csomagra és a borítékra /3.2 melléklet/ rá kell ragasztani a címzéslapot /3.1. melléklet/ 
- adatlap (3.3.sz.melléklet) 
- az ingatlanfejlesztési elképzelés részletes leírása: a javasolt fejlesztés gazdasági, építészeti, fenntarthatóság, stb., 
leírása, megfogalmazása; megértéshez szükséges építészeti tervek, látványtervek, stb., 
 
2.4.4. A művek nem sérthetik a titkosságot. A dokumentációt tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket 
névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni nem szabad. Semmilyen, a szerzők vagy azok 
munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat. A titkossági szabályt megszegő pályaművet a Bíráló Bizottság az 
értékelésből kizárja. 
 

2.5. Bírálati szempontok (a 3.7. sz. mellékletben megfogalmazottak figyelembevételével) 
 

1. Az épület építészeti megjelenése, a környezetbe illeszkedés, a településre jellemző építészeti hagyományok 
megjelenítése 
2. A szakmai program igényeinek legteljesebb kielégítése   



3. Funkció és forma összhangjának elsődlegessége  
4. Gazdaságos alaprajzi kialakítás, közlekedési területek optimalizálása,   
5. Alacsony karbantartási és beruházási költségigényű, korszerű építészeti elemek alkalmazása,  
6. Fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozása 
7. Tömegalakítás és anyaghasználat összhangja 
8. szükség esetén a helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó javaslat kidolgozására tett javaslat 
9. Ajánlott továbbtervezési díj 
10. Az épület nap elleni védelménél természetes szellőzést segítő és passzív árnyékoló rendszerek alkalmazása, 
alternatív fűtés-hűtés alkalmazásának lehetősége (környezettudatos megoldások) 
11. Az intézmény külső-belső forgalmi rendjének meghatározása 

 
3. MELLÉKLETEK 
 
3.1. Címzéslap a csomag címzéséhez 
3.2. Titkos boríték  

3.3. Adatlap az adatok feltüntetésére  
  /A - nem magánszemély esetén 
  /B - magánszemély esetén 

3.4. Nyilatkozat 
3.5. Nyilatkozat II. 
3.6. Kereskedelmi nyilatkozat 

3.7. Beruházási leírás, tervezési program  
3.8. A Klein-villa felmérési tervei 
3.9. Polgármesteri döntés 
3.10. Költségbecslési táblázat 
 
 


