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 2017. január 01-től 2017. december 31-ig terjedő időszak vonatkozásában az
alábbiakban teszi közzé az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 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)

tárgya

Szerződést kötő felek neve

Szerződés
időtartama
nettó értéke
(határozott idő esetén)

Vállalkozási szerződés

Záhony, Baross Gábor utca 1. sz. alatt található
bérelt buszgarázs tetőszigetelési, lefogyó cső és
redőnykapu javítási, illetve redőnykapu
elektromos javítási munkái

120 eFt

2017.02.06-2017.02.28

Vállalkozási szerződés

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tetőbádogozásának,
tetőszerkezetének állagmegóvási és felújítási
munkái

1 244 eFt

2016.12.16-2017.01.31

Vállalkozási szerződés

Záhony Város Önkormányzatának
"Büszkeségpontok" című pályázata keretében
megvalósítandó új 1956-os emlékmű
építőmesteri munkáinak generál-kivitelezése

721 eFt

2017.04.06-2017.04.21

Vállalkozási szerződés

Záhonyi Város területén és intézményeiben
megvalósítandó javítási munkálatok és
emlékmű megvilágításának elkészítése

266 eFt

2017. év

Vállalkozási szerződés

Polgármesteri Hivatal földszinti vizesblokk
esővíz leveztő cső cserélési, helyreállítási
munkája

636 eFt 2017.09.27-2017.10.06.

Vállalkozási szerződés
Generál kivitelezői szerződés
Generál kivitelezői szerződés
Értékesítési szerződés
Szállítási szerződés
Értékesítési szerződés
Szállítási szerződés
Szállítási keretszerződés

Vállalkozási szerződés

Záhony Város Köztemetőjében (Krúdy Gyula
út 34 és 035 hrsz. alatt) harangláb kivitelezése
térburkolással és fedéssel világítás nélkül
Záhony Városban járdaburkolat készítése,
kátyúzás és szerelvények szintre emelése
Záhony Városban csatorna helyreállítás és
járdaaszfaltozás
Záhony Város Önkormányzatának szociális
juttatásaként szétosztandó tüzifa vásárlás
(2016. évi)
Záhony Város Önkormányzatának szociális
juttatásaként szétosztandó tüzifa szállítás
Záhony Város Önkormányzatának szociális
juttatásaként szétosztandó tüzifa vásárlás
(2017. évi)
Záhony Város Önkormányzatának szociális
juttatásaként szétosztandó tüzifa szállítás
Záhony Város útjainak síkosság mentesítéséhez
szükséges tapadásgátlóval bekevert só
beszerzése
Záhony Város Önkormányzatának
"Büszkeségpontok" című pályázata keretében
megvalósítandó új 1956-os emlékmű
elkészítése

Magiszter-S Kft.

1 257 eFt

2017.10.04-2017.11.06

4 606 eFt

2017.05.15-2017.06.20

Juhász József egyéni vállalkozó
237 eFt 2017.05.17-2017.06.15.
2 535 eFt

2016.11.17-2017.02.15

422 eFt

2016.11.17-2017.02.15

3 960 eFt

2017.10.11-folyamatos

660 eFt

2017.10.11-folyamatos

Lomex Kommunális és
Szolgáltató Kft.

1 659 eFt

2016.12.01-2017.03.31

Vas 15 Bt.

2 362 eFt

2017.03.20-2017.04.25

1 100 eFt

2017.04.30-2017.05.01

250 eFt

2017.04.30-2017.05.01

150 eFt

2017.08.20-2017.08.21

Nyírerdő Zrt.

Eseti megállapodás

Záhony Városban az Európa téren tartandó
"Városnapi rendezvény" keretein belül "Best of
Retro Show" fantázianevű produkció
lebonyolítása az előadóművészek fellépésének
biztosításával

Eseti megbízási szerződés

Záhony Városban az Európa téren tartandó
"Városnapi rendezvény" keretein belül
hangosítás elvégzése a fellépőkkel illetve a
zenekarokkal egyeztetett feltételek szerint

Eseti megbízási szerződés

"III. Záhonyi Nemzetközi Néptáncfesztivál"
rendezvényen hangosítás elvégzése a
fellépőkkel, illetve a zenekarokkal egyeztetett
feltételek szerint

Üzemeltetési szerződés

Záhony Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő fedett uszoda üzemeltetése, eszközök
beszerzése, medencék töltővezetékeinek cseréje

Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.

11 059 eFt

2017. év

Megbízási szerződés

Záhony Városban járóbeteg ellátás, Árpád
Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában és Kandó Kálmán Közlekedési
Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres
József Kollégiumban egészségügyi szolgáltatás
nyújtása

Dr. Niyaz és Társa Bt.

2 520 eFt

2017. év

Megrendelések

Záhony Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő gépek, járművek üzemeltetésével
összefüggő anyagok vásárlása

Janicar Autó-S-Bolt

1 003 eFt

2017. év

Megastage Hungary Kft.

Változások

Megrendelések

Szállítási szerződés

Tervezési szerződés
Tervezési szerződés
Biztosítási szerződés
Vállalkozási szerződés

Záhony Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő ingatlanokon végzett villamossági
munkákkal összefüggő anyagköltségek és
munkadíjak
"Csatlakozási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"
KÖFOP-1.2.-VEKOP-16-2017- projekthez
eszközök beszerzése
Záhony, Arany János utca útépítési kiviteli
tervdokumentációjának elkészítése
Záhony, Arany János utca csapadékvíz
elvezetése kiviteli tervdokumentációjának
elkészítése
Általános vállakozói vagyonbiztosítás
Közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási
berendezések üzemeltetése, karbantartása
Záhony településen

Balog és Fia Kft.

1 078 eFt

2017. év

Tipographic Kft.

2 366 eFt

2017.10.26.2017.10.31

370 eFt

2017.08.03-2017.09.15

630 eFt

2017.08.03-2017.09.15

Groupama Biztosító Zrt.

1 346 eFt

2017.12.20-2018.12.19

Sistrade Kft.

1 144eFt

2017.01.01-2017.12.31

Mélygépterv Kft.

