
 

 

Nagybánhegyes Község  Önkormányzata 

Nagybánhegyes, Kossuth u. 64. 

Tel.: 68/ 426 000

 

KIVONAT 
 

Nagybánhegyes Község Képviselő-testületének 2018. május 29-én megtartott ülése 

jegyzőkönyvéből: 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 

határozatot hozta meg: 

Határozat 

 

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2018. (V.29.) 

Kt. határozata 

Tárgy: 2018. évi közbeszerzési terv módosításáról 

 

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének eleget téve az 

önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve tekintetében megállapította a 3/2018.(I.29.) sz. Kt. 

határozatában a 2018. évi közbeszerzési tervét. Tekintettel arra a tényre, hogy 2018. február 27. 

napján kelt támogatói okirat alapján újabb pályázati támogatásban részesült Nagybánhegyes 

Község Önkormányzata, ennek megfelelően a 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdés 

alapján az alábbi módosításokkal fogadja el a 2018. évi közbeszerzési tervét:  

 

- pályázatokkal kapcsolatos építési beruházásokkal összefüggő közbeszerzéseket tervezi: 

 

 

Pályázat 

azonosítója 

Pályázat címe Közbeszerzési 

eljárás tárgya 

Közbeszerzési 

eljárás becsült 

értéke (nettó 

Ft) 

Közbeszerzési eljárás 

típusa 

TOP-1.1.3-

15-BS1-

2016-00028 

Termelői piactér 

kialakítása 

Nagybánhegyes

en 

Építési 

beruházás 

(kivitelezés) 

34.002.866 Ft Kbt. 115.§ szerinti eljárás (a 

nyílt eljárás szabályainak 

alkalmazásával) 

TOP-1.4.1-

15-BS1-

2016-00043 

A Savio Szent 

Domonkos 

Katolikus 

Általános Iskola 

és Óvoda 

nagybánhegyesi 

épületének 

felújítása, a 

nevelést segítő 

eszközök 

Építési 

beruházás 

(kivitelezés) 

35.433.071 Ft Kbt. 115.§ szerinti eljárás (a 

nyílt eljárás szabályainak 

alkalmazásával) 

TOP-4.1.1-

15-BS1-

2016-00023 

Nagybánhegyes 

orvosi 

rendelőjének 

infrastrukturális 

fejlesztése 

Építési 

beruházás 

(kivitelezés) 

26.344.074 Ft Kbt. 115.§ szerinti eljárás (a 

nyílt eljárás szabályainak 

alkalmazásával) 

 VP6-7.2.1-

7.4.1.2-16 

 

Külterületi utak 

felújítása 

Nagybánhegyes 

Építési 

beruházás 

(kivitelezés) 

77.972.570 Ft Kbt. 115.§ szerinti eljárás (a 

nyílt eljárás szabályainak 

alkalmazásával) 
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településen és 

karbantartáshoz 

szükséges gép 

beszerzés 

 

 

A közbeszerzési tervet a képviselő-testület szükség esetén módosítja a 42. § (3) bekezdésében 

foglaltak alapján.  

 

Felelős:  Farkas Sándor  polgármester 

Határidő: a pályázatok támogatási döntését követően azonnal. 

 

K.m.f. 

 

Farkas Sándor        Giliczó Pálné 

polgármester        jegyző 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

Gulyás Judit        Csizmadia Gergely 

képviselő        képviselő 

 

 

 

 

Kivonat hiteléül:  

Nagybánhegyes, 2018. május 30. 

 

Pajkó Alexandra 

kirendeltség-vezető 


