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Balatonfűzfő Város Önkormányzata 

Árubeszerzés 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata a 2022. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt elérő értékű árubeszerzést. 

Építési beruházás 

A projekt pontos címe: A 
fűzfőgyártelepi rendelők 

felújítása Balatonfűzfőn 
A projekt iratazonosító 
száma: 3284735301 

Balatonfűzfő, Fűzfőgyártelep 
városrészen működő II. számú felnőtt 
háziorvosi, a házi gyermekorvosi 
ellátásnak helyet adó rendelők, 
valamint az ugyanitt működő védőnői 
tanácsadó felújítása, korszerűsítése a 
8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás 
utca 2. szám alatti 1495/88/A/5 és 
1495/88/A/7 hrsz.-ú ingatlanon. 
A fejlesztés keretében felújítással 
érintett épület/épületrész 
alapterülete:180 m2, meglévő 
egészségügyi létesítményben felújított 
rendelőtípusok száma: 3 db. 

Nemzeti 

eljárásrend 

szerinti, 

hirdetmény 

nélkül induló 

tárgyalás 

nélküli nyílt 

eljárás Kbt. 

115. § (1) 

bekezdés 

szerint 

64.728 2022. 03. 08. 420 nap nem 

A projekt pontos címe: A 

balatonfűzfői belterületi 
utak felújítása 
A projekt iratazonosító 
száma: 3344618531 

A projekt keretében az alábbi 
belterületi utak kerülnek felújításra: 
- Fűzfőgyártelep városrészben: az 
1495/209 hrsz.-ú ingatlanon lévő Nike 
körút Gagarin utcai (Uszoda utcai) 
csomópontjától a Fűzfő tér elágazásig 
tartó 400 méteres szakasza (felület: 
3055 m2, szélesség: 6-6,5 m). 
- Tobruk városrészben: az 1128 hrsz.-
ú ingatlanon található Széchenyi utca 
190 méteres szakasza (felület: 635 
m2, szélesség: 3 m). 
- Fűzfőfürdő városrészben: a 885 
hrsz.-ú ingatlanon található Kossuth 

Nemzeti 

eljárásrend 

szerinti, 

hirdetmény 

nélkül induló 

tárgyalás 

nélküli nyílt 

eljárás Kbt. 

115. § (1) 

bekezdés 

szerint 

33.608 2022. 06. 23. 330 nap nem 
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Lajos utca 300 méter hosszú 
szakasza (felület: 910 m2, szélesség: 
3 m). 
Összesen 890 méter hosszú, 4.600 
m2 területű út megújítása. 

Szolgáltatás-megrendelés 

Közétkeztetési 

szolgáltatás 2 évre 

történő megrendelése 

Balatonfűzfő Város 

Önkormányzata részére 

(1. rész: Balatonfűzfői 

Irinyi János Általános 

Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

2. rész: Veszprémi 

Szakképzési Centrum 

Öveges József 

Technikum és Kollégium, 

Balatonfűzfő 

3. rész: szociális 

étkeztetés) 

1 rész: Étkezési napok száma: 185 
nap/tanév 

Tanulói étkezések mennyisége: 
R (adag/nap): 90 fő 
E (adag/nap): 190 fő 
U (adag/nap): 120 fő 

(+ 5-5 fő diétás) 
2. rész: Étkezési napok száma: 200 

nap/tanév 
Tanulói étkezések mennyisége: 

R (adag/nap): 100 fő 
E (adag/nap): 100 fő 
V (adag/nap): 100 fő 

(+5-5 fő diétás) 
Napi egyszeri étkezés (bejáró 

tanulók) 
Étkezési napok száma: 185 

nap/tanév 
Tanulói étkezés mennyisége: 

E (adag/nap):31 fő 
3. rész: Étkezési napok száma: 251 

nap 
Étkezések mennyisége: 

E (adag/nap): 95 fő 
Elvitelre 31%, helyben fogyasztva 

47%, házhoz szállítva 22% 

Nemzeti 

eljárásrend 

szerinti Kbt. 

117. § (1)-

(10) bekezdés 

szerint 

205.118 2022. 10. 27. 

1. és 2. rész: 

2023. 01. 01-

2024. 12. 31. 

3. rész: 

2023. 04. 01- 

2025. 03. 31. 

nem 

A projekt pontos címe: A 
tobruki csónakkikötő és a 

közcélú hajókikötő 

Tobruki csónakkikötő: 

A Balatonfűzfő, Tobruk városrészen, 
a Fűzfői-Séd patak mentén található 

Nemzeti 

eljárásrend 
17.323 2022. 04. 18. 330 nap nem 
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tervezése 
engedélyeztetéssel 

kishajó (csónak) kikötő létesítési 
engedélyezési tervének elkészítése, 
az engedélyeztetés lefolytatása és a 

kiviteli terv elkészítése. 
A tervezéssel érintett helyrajzi 

számok: Balatonfűzfő, 1024/14 hrsz. 
(tulajdonos: Balatonfűzfő Város 

Önkormányzata) és Balatonfűzfő, 
1024/27 hrsz. (tulajdonos: Magyar 

Állam). 
Közcélú hajókikötő: 

A Balatonfűzfő, Tobruk városrészen, 
a Fűzfői-Öböl északi részén, a B telep 
mentén található közcélú hajókikötő 

létesítési engedélyezési tervének 
elkészítése, az engedélyeztetés 

lefolytatása és a kiviteli terv 
elkészítése. 

A tervezéssel érintett helyrajzi 
számok: Balatonfűzfő, 354/19 hrsz. 

(tulajdonos: Balatonfűzfő Város 
Önkormányzata) és 354/13 hrsz. 
(tulajdonos: Fűzfői Vagyonkezelő 

Kft.). 

szerinti Kbt. 

117. § (1)-

(10) bekezdés 

szerint 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

Árubeszerzés, építési beruházás 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Szivárvány Óvoda és Bölcsőde a 2022. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt 

elérő értékű árubeszerzést és építési beruházást. 

Szolgáltatás-megrendelés 
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Közétkeztetési 

szolgáltatás 2 évre 

történő megrendelése a 

Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde részére 

Bölcsőde: Étkezési napok száma: 
251 nap/év 

Bölcsődei étkezések mennyisége: 
R/T (adag/nap): 39 fő (+ 5 fő 

diétás) 

E (adag/nap): 39 fő (+ 5 fő 
diétás) 

U (adag/nap): 39 fő (+ 5 fő 
diétás) 

Óvoda: Étkezési napok száma: 
220 nap/év 

Óvodai étkezések mennyisége: 

R/T (adag/nap): 159 fő (+ 5 fő 
diétás) 

E (adag/nap): 159 fő (+ 5 fő 
diétás) 

U (adag/nap): 159 fő (+ 5 fő 
diétás) 

Nemzeti 

eljárásrend 

szerinti Kbt. 

117. § (1)-

(10) bekezdés 

szerint 

118.871 2022. 10. 27. 
2023. 01. 01-

2024. 12. 31. 
nem 

Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal 

A Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal a 2022. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt elérő értékű 

árubeszerzést, szolgáltatás-megrendelést és építési beruházást. 

Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ 

A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ a 2022. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt 

elérő értékű árubeszerzést, szolgáltatás-megrendelést és építési beruházást. 

Balatonfűzfőért Alapítvány 

A Balatonfűzfőért Alapítvány a 2022. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt elérő értékű árubeszerzést, 

szolgáltatás-megrendelést és építési beruházást. 

 
 



Balatonfűzfő Város Önkormányzata és költségvetési szervei 

2022. évi Összesített Közbeszerzési Terve 

5/5 

Balatonfűzfő, 2022. május 19. 
 

Jóváhagyva: 115/2022. (05. 19.) számú KT határozattal 
 Szanyi Szilvia s.k. 
 polgármester 


