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Balatonfűzfő Város Önkormányzata 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata a 2020. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt elérő értékű árubeszerzést 

és szolgáltatás-megrendelést. 

Építési beruházás 

A projekt pontos címe: A 
fűzfőfürdői Egészségház 
megépítése Balatonfűzfőn 

Új, korszerű Egészségház építése a 
Fűzfőfürdő városrészben, a 8175 
Balatonfűzfő, József Attila utca 14. 
szám alatti, 723/4 hrsz.-ú ingatlanon, 
a Közösségi Ház melletti, jelenleg 
üresen álló sarok telekrészen. Az 
építendő épület egy fő tömegből fog 
állni, melyben helyet kap a felnőtt 
háziorvosi rendelő és a védőnői 
tanácsadó. A tervezett épület 
beépített alapterülete 216,2 m2. Az 
épület hasznos alapterülete 173 m2. 
Orvosi rendelő: 
- Rendelő 26,4 m2 
- Orvosi szoba 12,45 m2 
Védőnői tanácsadó 31,7 m2 
Összes fő helyiség alapterülete: 70,55 
m2. 

Nemzeti 
eljárásrend 

szerinti, 
hirdetmény nélkül 
induló tárgyalás 

nélküli nyílt 
eljárás Kbt. 115. 
§ (1) bekezdés 

szerint 

67.024 2020. 01. 29. 450 nap nem 

A projekt pontos címe: A 
fövenyfürdői csúszdák 

felújítása Balatonfűzfőn 
A projekt azonosítója: TFC-
BA-1.1.2-2019-2020-00002 

A Fövenystrand 8175 Balatonfűzfő, 
Sirály sétány, 300/4 hrsz.-ú és a 
Balatonfűzfő, 352/10 hrsz.-ú 
ingatlanon meglévő 1 darab 
hárompályás családi és 1 darab 
egypályás kamikáze csúszda teljes 
felújítása. 
- A csúszdapályák cseréje (4 pálya, 
128 méter) és a vízben lévő két 
tartópillér cseréje. 
- A csúszda lépcsőház felújítása: 

Nemzeti 
eljárásrend 

szerinti, 
hirdetmény nélkül 
induló tárgyalás 

nélküli nyílt 
eljárás Kbt. 115. 
§ (1) bekezdés 

szerint 

65.457 2020. 02. 23. 2020. 06. 30. nem 
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lábmosó, lépcsőfokok cseréje (44 m2), 
pályatartó szerkezet és csúszda 
lépcsőház festése (100 m2), 
piktogram tábla elhelyezése, az indító 
állványra 17,5 m2 napvédő tető 
elhelyezése a kezelőszemélyzet 
árnyékolása céljából. 
- A csobbanó vízfelület köré új 
úszóstég (52 m2) kialakítása fürdő 
létrával (2 db), billenőhíddal (2 db), 
korlát oszloppal (20 db) és korlát 
kötéllel (70 méter). 
- Szivattyú akna megemelése, fedése. 
- Meglévő szivattyú felújítása, 1 db új 
szivattyú beszerzése, Balaton 
vízelzáró szelep. 
- Csúszda vezérlő helyiség, tároló 
kialakítása, az elektromos rendszer 
áttelepítése a biztonságos 
üzemeltetéshez. 
- Régi csúszdapályák bontása (4 
pálya) 
- Csúszdák alatti térkő bontása (150 
m2). 
- Csúszdapályák alatti térkőburkolat 
építése (270 m2). 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Szivárvány Óvoda és Bölcsőde a 2020. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt 

elérő értékű árubeszerzést, szolgáltatás-megrendelést és építési beruházást. 

Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal 

A Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal a 2020. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt elérő értékű 

árubeszerzést, szolgáltatás-megrendelést és építési beruházást. 
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Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő 

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő a 2020. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt 

elérő értékű árubeszerzést, szolgáltatás-megrendelést és építési beruházást. 

Balatonfűzfőért Alapítvány 

A Balatonfűzfőért Alapítvány a 2020. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt elérő értékű árubeszerzést, 

szolgáltatás-megrendelést és építési beruházást. 

Balatonfűzfő, 2020. március 18. 

Jóváhagyva: /2020. (03. 18.) számú KT határozattal 

 Szanyi Szilvia 
 polgármester 


