
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

52/2022. (III.25.) számú 

H A T Á R O Z A T A  

 

Földes Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervéről 
 

A Képviselő-testület 

 

az önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásainak megfelelően 

és az önkormányzat pályázatai és fejlesztési tervei alapján elkészített 2022. évi közbeszerzési 

tervét a határozat mellékelte szerint f o g a d j a  e l .  

 
 

F e l h a t a l m a z z a  a polgármestert, hogy az elfogadott közbeszerzési terv közzétételéről, illetékes 

hatóságoknak történő megküldéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester 

 

 

 

 

Földes, 2022. március 25. 

 

 

 

 Jeneiné dr. Egri Izabella  Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella  

 polgármester  jegyző 

 

 

 



52/2022. (III.25.) számú határozat 1 . sz. melléklete 

Földes Nagyközség Önkormányzatának 2022. Évi közbeszerzési terve 

közbeszerzés tárgya  közbeszerzés mennyisége 

közbeszerzés 

becsült értéke 

Ft (nettó) 

szerződéskötés 

várható 

időpontja 

tervezett eljárástípus, a 

közbeszerzési eljárás 

megkezdésének időpontja 

szerződés 

teljesülésének 

várható időpontja 

szerződés 

időtartama ill. 

érvényességi idő 

teljesítés helye 

 

TOP_Plusz „Belterületi utak fejlesztése” 5 db belterületi utca, utca részlet 150.000.000 
2022. VI. 

negyedév 

Kbt. 112. § (1) b pont 

szerinti hirdetménnyel induló 

nyílt közbeszerzési eljárás 

2022.III. negyedév 

2023.IV. negyedév 
2023.IV. plusz a 

vállalt jótállási idő 

4177 Földes, Északisor, Béke, 

Táncsics, Honvéd, Széchenyi 

utcák 

TOP_Plusz „Élhető település” Főtér fejlesztés tervek szerint 53.000.000 
2022. VI. 

negyedév 

Kbt. 112. § (1) b pont 

szerinti hirdetménnyel induló 

nyílt közbeszerzési eljárás 

2022.III. negyedév 

2023.IV. negyedév 
2023.IV. plusz a 

vállalt jótállási idő 

4177 Földes, 319/1, 319/3, 

994, 999,1000, 1218 hrsz. 

TOP_Plusz „Élhető település” 

Belterületi csapadékvíz elvezető 

rendszer fejlesztése közel 3200 m 

hosszban 

157.000.000 
2022. VI. 

negyedév 

Kbt. 112. § (1) b pont 

szerinti hirdetménnyel induló 

nyílt közbeszerzési eljárás 

2022.III. negyedév 

2023.IV. negyedév 
2023.IV. plusz a 

vállalt jótállási idő 

4177 Földes, Főtér, Debreceni, 

Kállai, Radnóti, Arany, Petőfi 

utcák belvízelveztő 

árokrendszerei 

TOP_Plusz „Épület energetikai 

fejlesztés” 

Földesi Polgármesteri Hivatal és 

Kállay László Óvoda Kállai u. 25. 

sz. alatti telephely épületének 

épületenergetikai korszerűsítése 

tervek szerint 

88.000.000 
2022. VI. 

negyedév 

Kbt. 112. § (1) b pont 

szerinti hirdetménnyel induló 

nyílt közbeszerzési eljárás 

2022.III. negyedév 

2023.IV. negyedév 
2023.IV. plusz a 

vállalt jótállási idő 

4177 Földes, 1612, 490 hrsz. 

ingatlanok 

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak 

fejlesztése  

„Külterületi helyi közutak 

fejlesztése Földesen” közel 2200 m 

hosszban 

117.000.000 
2022. VI. 

negyedév 

Kbt. 112. § (1) b pont 

szerinti hirdetménnyel induló 

nyílt közbeszerzési eljárás 

2022.III. negyedév 

2023.IV. negyedév 
2023.IV. plusz a 

vállalt jótállási idő 

4177 Földes, külterület: 0321, 

0317/1, 0287/2, 0282/7, 0241 

hrsz. 



 


