KÖZZÉTÉTEL
Záhony Város Önkormányzata pénzeszközeinek felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó egy millió
forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát),
tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint ezen adatok
változásait Záhony Város Polgármestere 2009. év vonatkozásában az alábbiakban teszi közzé az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
15/B. §-a és Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületének „ A közpénzek felhasználásával, átláthatóbbá tételével kapcsolatos szabályokról
szóló” 14/2008. (IX. 2.) számú rendelete 3. §-a alapján:
Szerződés
megnevezése (típusa)
Vállalkozási szerződés

Szállítási szerződés

Közszolgáltatási szerződés

tárgya

Szerződést kötő felek neve

Záhony Város közforgalom célját szolgáló
"LOMEX" Kommunális
közútjainak folyamatos hóeltakarítási és
Szolgáltató Kft.
síktalanítási munkái
Az eladó által gyártott és forgalmazott 2,8%
zsítartalmú 0,2l-es kiszerelésű iskolatej és 0,2 lFARMTEJ KFT.
es kiszerelésű kakaóstej szállítása a vevő által
üzemeltetett általános iskolák, óvodák részére
Lakossági és intézményi körben keletkező
települési szilárd hulladék szolgáltató által
történő rendszeres összegyűjtése és a
Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi
tiszaszentmártoni 028/5 hrsz. alatti térségi
Kht.
hulladéklerakóba történő elszállítása,
elhelyezése és kezelése
Kistérségi gyerekház létesítése Záhonyban című
beruházáshoz kapcsolódó műszaki
dokumentáció
Záhony, József Attila u. 48. alatti, Iskola épület
nem építésai engedély köteles felújítása,
Záhony, Ifjúság út 1. alatti Óvoda épület nem
építési engedély köteles felújítása

Tervezési vállalkozási szerződés

Új Élet út burkolatfelújítás tervdokumentáció
elkészítése
Polgármesteri Hivatal épületének komplex
akadálymentesítési építési engedélyezési terve

nettó értéke

Szerződés
időtartama
(határozott idő esetén)

6 200 eFt/év

2005.12.01-2009.11.30.

1 898 eFt

2009. 04.01-2009.12.31.

3 600 Ft/tonna
2002. 04. 15-2012. 03. 31.
1 200 Ft/tonna

100 eFt

100 eFt
GENERAL-SEVEN KFT.
270 eFt
650 eFt

Változások

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde épületének
komplex akadálymentesítési építési
engedélyezési terve
Kegyeleti közszolgáltatási
szerződés

Városi köztemető üzemeltetése

650 eFt
"Hosszú Gyula" Temetkezési és
Ravatalozói Szolgáltató Bt.

"Záhony városközpontjának megújítása" című
EU által társfinanszírozott projekt kapcsán a
projekt szerves részét képező nyilvánosság
biztosítási- és tájékoztatási tevékenység
Megbízási szerződés

Vállalkozási szerződés

"Kerékpárút építése Zsurk-Záhony-Győröcske
között a Tisza árvízvédelmi töltésén" című EU
által társfinanszírozott projekt kapcsán a projekt
szerves részét képező nyilvánosság biztosításiés tájékoztatási tevékenység

1 246 eFt/év 2005. 09.01-2010. 08.31.

670 eFt

Szerződés
módosítás (2009.
07. 31.) Nettó
érték:
662
eFt

4 560 eFt

Szerződés
módosítás (2009.
07. 31.) Nettó
érték:
3 993
eFt

INNOQUEST Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Polgármesteri Hivatal mögötti út, parkoló,
bővítése, óvoda előtti járda építése, a kiviteli
terv készíttetése

10 068 eFt

Közmű Generál Építő és
Szolgáltató Kft.
Vállalkozási szerződés

Polgármesteri Hivatal külső homlokzati
nyílászárók cseréje, tető héjazat cseréje, külső
homlokzati nemes vakolat felújítási munkái, a
kiviteli terv készíttetése

13 232 eFt

Vállalkozási szerződés

Polgármesteri Hivatal környezetrendezése, a
kiviteli terv készíttetése

20 627 eFt

Vállalkozási szerződés

"Kerékpárút építése Zsurk-Záhony-Győröcske
között a Tisza árvízvédelmi töltésén" építési,
kivitelezési munkái

Magyar Aszfalt KFT.

195 936 eFt

Szerződés
módosítás (2009.
10. 06.) Nettó
érték:
10 792
eFt
Vállalkozási
szerződés
pótmunkára
(2009. 12. 21.)
Nettó érték
1 048 eFt
Vállalkozási
szerződés
pótmunkára
(2009. 12. 21.)
Nettó érték:
1 183 eFt
Szerződés
módosítás (2009.
10. 06.) Nettó
érték:
19 903
eFt
Szerződés
módosítás (2009.
09. 07.) Nettó
érték:
194
758 eFt

Vállalkozási szerződés
Vállalkozási szerződés
Vállalkozási szerződés
Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

Záhony gyermekorvosi rendelővízesblokk
lefolyóvezeték cserélési, helyreállítási munkái,
Ifjúság út 10. bérlakás felújítási munkái
Záhony Uszoda konténeres kazánház telepítés,
Carborobot PV-140 kW felújított kazán
beépítési munka
Záhony fedett uszoda sérült palafedésének
javítási és helyreállítási munkái
"Záhony településfejlesztési akció" tárgyú
beruházás közbeszerzési eljárásának
lebonyolítása
"Záhony településfejlesztési akció" tárgyú
beruházás kivitelezésének műszaki ellenőrzése

Megbízási szerződés

"Kerékpárút építése Zsurk-Záhony-Győröcske
között a Tisza árvízvédelmi töltésén" című
projekt megvalósításának a 2003. évi CXXIX.
Közbeszerzési törvény szerinti versenyeztetése
és műszaki ellenőrzése

Tervezési szerződés

Záhony 546/11 hrsz. Ingatlanon lévő I. j.
Hőközpont bővítéssel megvalósuló fa apríték
/pellet tüzelő kazántelep gépészeti erős és
gyengeáramú kiviteli terveinek elkészítése

Tervezési szerződés

Záhony 533/2 hrsz. Ingatlanon lévő II. j.
Hőközpont bővítéssel megvalósuló fa apríték
/pellet tüzelő kazántelep gépészeti erős és
gyengeáramú kiviteli terveinek elkészítése

253 eFt
Magiszter-S Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

833 e Ft
2 497 eFt

Molnár Imre Demecser

1 050 e Ft
850 eFt

NYÍRBER Szabolcs-Szatmár
Bereg megyei Beruházási Kft.
768 eFt

NYÍR-JÓS Tervező és Szolgáltató
Kft.

3 300 eFt

Szerződés
módosítás (2009.
08. 10.) Nettó
érték:
4 132
eFt

510 eFt
NYÍR-PROGRES Kft.

Megbízási szerződés

Vállalkozási szerződés

510 eFt

az "EAOP-2007-5.1.1/E Helyi
településfejlesztési akciók" című pályázat
benyújtásaával kapcsolatos szakmai tanácsadás,
támogatási szerződés aláírásával kapcsolatos
OPUS Team Üzleti Tanácsadó Kft.
szakmai tanácsadás, támogatási szerződés
aláírása után a pénzügyi elszámolással
kapcsolatos szakmai tanácsadás
"Záhony városközpontjának megújítása"
pályázat pénzügyi elszámolása, koordinálása
Záhony, Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
tetőszigetelésének felújítása

1 710 eFt

1 010 eFt
SZAKSZIG Kivitelező és
Szolgáltató Kft.

8 931 e Ft

2008. 04.02-án
szerződésmódosítás történt, a
szakmai
tanácsadás díja
1 033 eFt-ra
módosult

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Záhony Város Polgármesteri Hivatalának
szervezetfejlesztése című pályázat keretében a
városmarketing koncepció elkészítése
Záhony Város Polgármesteri Hivatalának
szervezetfejlesztése című pályázat keretében a
stratégia elkészítése, képzés biztosítása
Záhony Város Polgármesteri Hivatalának
szervezetfejlesztése című pályázat keretében a
pályázathoz szükséges projektmenedzsment
tevékenység ellátásabiztosítása

TENDERZ Tanácsadó Bt.

6 650 eFt
Záhony és Térsége Fejlesztési Kft.
812 eFt

Megbízási szerződés

Záhony Város Polgármesteri Hivatalának
szervezetfejlesztése című pályázat keretében a
FEUVE rendszer kiépítése és a szükséges
szoftver beszerzése

Üzemeltetési szerződés

Záhonyi Uszoda üzemeltetése

Megbízási szerződés

"Kerékpárút építése Zsurk-Záhony-Győröcske
között a Tisza árvízvédelmi töltésén" című EU
VOKE Vasutas Művelődési Ház és
által társfinanszírozott projekt kapcsán a projekt
Könytár
szerves részét képező nyilvánosság biztosításiés tájékoztatási tevékenység

Záhony Város Önkormányzat
képviselő-testületéne 82/2008.
(VIII.) számú határozata, illetve
megállapodás alapján

Közösségi busz beszerzés önereje

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés

3 400 eFt

Regionális Fejlesztési Holding Zrt.

4 875 eFt

Tiszamenti Regionális Vizművek
Zrt.

16 000 eFt

Záhony és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás

VOKE Vasutas Művelődési Ház és
VOKE vasutas Művelődési Ház és Könyvtár
Könyvtár
2010. évi működési-, fenntartási- és program
4625 Záhony,József A. u. 36.
költségekre, tárgyi eszköz beszerzésre és egyéb
Képviseli: Királyháziné Farkas
kiadásokra használhatja fel
Adrienn
Szakosztályainak működtetéséhez, illetve
Záhonyi Vasutas Sport Club
működési kiadásainak fedezésére használhatja 4625 Záhony, Új Élet út 8.
fel
Képviseli: Erdei Árpád
Az alapító okiratának 4. számú pontjában
"Záhony Város Fejlődéséért"
meghatározott célokra, valamint a
Alapítvány
megvalósításhoz igénybe vett munkaerő
Képviseli: Széplaki Ágnes
foglalkoztatásával összefüggő költségek
fedezetére használhatja fel

2 560 eFt

9 800 eFt

8 000 eFt

2009. év

8 000 eFt

2009. év

3 889 e/Ft
504 e/Ft

2009. év

