
Sorszám Szerződés tárgya Szerződő fél Szerződés nettó értéke Szerződés bruttó értéke Szerződés kelte Szerződés időtartama

1.
MOL Group Gold Europe és Hungary 

üzemanyagkártyás szerződés
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 7.349.080 Ft 9.333.333 Ft 2021.02.04 folyamatos

2.

 Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása - a KSZR 

rendszer egyszeri helyszíni állapotfelmérése, 

felülvizsgálata, majd ezt követően a KSZR rendszer 

rendszergazdai funkcióinak ellátása, illetve szoftver 

üzemeltetési szolgáltatások és support támogatás 

nyújtása tárgyában létrejött szerződés hatályának 

meghosszabbítása tárgyában

EUROTEL-21 Kft. 5.940.000 Ft 7.543.800 Ft 2021.06.22 határozott

3.

 Vállalkozási szerződés - a FÖRI szolgálati gépjármű 

állományának karbantartási, javítási feladatainak 

elvégzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt

Csete Autószerviz Kft. 6.299.213 Ft 8.000.000 Ft 2021.09.23 határozott

4.

Vállalkozási szerződés -  a FÖRI Forrás. Net 

rendszerének Jogszabály-és szoftverkövetés, Egyéni 

Helpdesk, valamint Központi alkalmazásüzemeltetési 

szolgáltatásainak biztosítása tárgyában

GriffSoft Informatikai Zrt. 5.484.000 Ft 6.964.680 Ft 2021.12.03 határozott

5.
 Vállalkozási szerződés - ESR112 segélyhívó oszlopok 

üzemeltetése, karbantartása és javítása tárgyában 
Sonic Tanácsadó és Szolgáltató Kft 13.800.000 Ft 17.526.000 Ft 2022.02.16 határozott

6.
Keretmegállapodás - kéményseprő-ipari 

szolgáltatások ellátása tárgyában 
FŐKÉTÜSZ Divízió - BKM Zrt. 14.900.000 Ft 18.923.000 Ft 2022.03.10 határozott

7.
Adásvételi keretszerződés - 5 db gépjármű 

beszerzése tárgyában 

Duna Autó Kereskedelmi és 

Szolgáltató Zrt. 
24.481.084 Ft 31.090.977 Ft 2022.03.24 határozott

8. Vállalkozási szerződés - IT üzemeltetés tárgyában A.B.Y.11 Kft. 11.400.000 Ft 14.478.000 Ft 2022.04.10 határozott

9.
Adásvételi keretszerződés - takarmány beszerzés 2022 

tárgyában 

Tolnagro Állatgyógyászati 

Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
 9.148.624 Ft 11.618.753 Ft 2022.04.22 határozott

10.
Adásvételi szerződés -A FÖRI hálózati 

infrastruktúrájának megújítása II. tárgyában 

Bechtle direkt Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
42.195.500 Ft 53.588.285 Ft 2022.05.02 határozott

11.
Adásvételi szerződés -A FÖRI hálózati 

infrastruktúrájának megújítása II. tárgyában 
T-Systems Magyarország Zrt. 5.822.900 Ft 7.395.083 Ft 2022.05.02 határozott

12.
Vállalkozási szerződés - karbantarási munkák 

elvégzése tárgyában 
Bee Home Construct Zrt. 12.920.000 Ft 16.408.400 Ft 2022.05.12 határozott

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG NETTÓ 5M FT-OT ELÉRŐ VAGY AZT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ SZERZŐDÉSEI EGYES ADATAINAK KÖZZÉTÉTELE - 2022. ÉV

(az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény /Info tv./ 1. melléklet III/4. pontja szerint*)

*Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon 

vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági 

célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb 

időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.


