
sorszám szerződő fél neve szerződés tárgya szerződés típusa
mennyiség
i egység

egységár szerződés kelte hatálya

1 3V Pannónia Kft
tisztítószerek, takarítóeszközök, higiéniai 
papíráruk és egyéb termékek adásvétele

adásvételi 
keret

alk.  keretösszeg:8.253.800-Ft + ÁFA, tételes árjegyzék alapján 2020.11.30 2021.12.31

2 Abatox Kft rágcsáló és rovarirtás vállalkozási alk.
 beszerzési eljárás alapján: 7.600.000-Ft + ÁFA keretösszeg, 
irtás egységára: 28-Ft/m2 + ÁFA 

2020.01.01 2021.12.31

3 Balog Péter egyéni vállalkozó
projekt menedzsment ellátása 
közter.fejl.mélyép. Feladatok, műszaki 
ellenőrzés

megbízási hó
 800.000 + ÁFA/hó, 2020.01.01-től 650.000 + ÁFA/hó, 
2021.01.01-től 350.000 + ÁFA/hó 

2017.03.13 2021.02.28

4 Bautechvill Kft
orvosi rendelők gépészeti berendezéseire 
vonatkozó karbantartás                                             
továbbszámlázandó Önkormányzat felé

vállalkozási hó

folyadékhűtő kondenz.hővisszanyerő karb.336.500+ÁFA                  
kondenzációs kazán karbant: 685.000+ÁFA                                     
nem kondenzációs kazán karb: 216.000+ÁFA                          
fan-coil karbant: 546.000+ÁFA       
gázbiztonságtechn.felülvizsg.155.000+ÁFA                   
folyadékhűtő szivárgásvizsg:145.000+ÁFA             
elektromos betáp ell,időkapcsolók beáll:473.000+ÁFA      
VRV, multisplit, klímaberend.karb: 1.204.000+ÁFA                       
légkezelő berend.karbant:480.000+ÁFA                                                      
éves segédanyag keret: 180.000+ÁFA                                                                        
kiszáll.díj munkaidőben: 14.000+ÁFA/alk.                         
kiszállási díj munkaidőn túl: 19.500+ÁFA/alk.                        
eseti jav.rezsióradíj munkaidőben: 8.000+ÁFA/óra                                
eseti javítás munkaidőn túl:11.500+ÁFA/óra                 
beépített alkatrész kedvezm:5%

2020.01.01 2020.12.31. lejárt

5 B & T KFT Őr u. 8. 24 órás portaszolgálat vállalkozási hó  1.620 + ÁFA/fő/óra 2021.01.01 2021.12.31

6 B & T KFT
Takarítási feladatok ellátása Őr u., Tavaszmező 
u., Kiss J.u., Losonci u., Német u.

vállalkozási hó

Őr u.8: 341.000 + ÁFA/hó                                                         
Tavaszmező u.2. 127.000 + ÁFA/hó                                                          
Kiss J.u.19. 94.500-Ft + ÁFA/hó                                                                      
Losonci u.: 227.000 + ÁFA/hó                                                           
Német u. 17-19: 285.500 + ÁFA/hó                                                         
nagytakarítás: 1.068.000-Ft+ÁFA/alk.

2021.01.01 2021.12.31

7 C-WARE Kft
parkolójegy kiadó automaták működtetésével 
kapcsolatos anyagok, alkatrészek, valamint 
DG4-es és Stelio típusú parkolójegy kiadó 

adásvételi, 
karbantartási 
és 

alk.
 keretösszeg: 6.000.000-Ft + ÁFA                                                         
karbantartási díj: 2.000-Ft + ÁFA/hó/automata                                
hibabejelentés: 35.000-Ft + ÁFA/alk.(tartalmazza a kiszállást 

2020.06.24 2021.06.30

8
Czégel Takarító és Személy - 
vagyonvédelmi Kft

Takarítási feladatok ellátása Őr u., Tavaszmező 
u., Kiss J.u., Losonci u., Német u.

vállalkozási hó

Őr u.8: 374.000 + ÁFA/hó                                                         
Tavaszmező u.2. 77.000 + ÁFA/hó                                                          
Kiss J.u.19. 44.000-Ft + ÁFA/hó                                                         
Losonci u.: 221.000 + ÁFA/hó                                                                               
Német u. 17-19: 283.000 + ÁFA/hó

2020.01.01 2020.12.31 lejárt

9 Dendrocomplex Kft fakataszter rendszer beszerzése vállalkozási alk.
7.170.200 + ÁFA + felmérés kieg.darabszámon felül: 
2.062.638 + ÁFA

2020.01.20 2020.12.15. lejárt

10 DMS One Zrt Iratkezelő szoftver beszerzése vállalkozási alk. 14.881.500 + ÁFA 2020.06.10 2020.12.31. lejárt

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény alapján kötött 5M Ft értékhatár feletti megszűnt szerződések:



11
Fellpack 
Csomagolástechn.anyagokat 
Gyártó Forg.Szolg.Kft,

hulladékgyűjtő zsák és kutyapiszok tasak 
szállítása

adásvételi 
keret

db
keretösszeg: 6.650.000-Ft + ÁFA                                             
mérettől, típustól függően: 1,95-Ft + ÁFA - 59,5-Ft + ÁFA 
között

2020.06.16 2021.04.28

12 Greenbiotic Kft probiotikus tisztítószer beszerzés közterületre
adásvételi 
keret

alk.
 keretösszeg: 6.000.000-Ft + ÁFA                                                            
élőflórás fertőtlenítő anyag: 1.390+ÁFA/l                                                       
élőflóra nélküli fertőtlenítő anyag: 990+ÁFA/l 

2020.05.04 2021.12.31

13 Green Office Solution Kft irodaszerek szállítása adásvételi alk.
 keretösszeg: 6.500.000 + ÁFA,    irodaszerek árai a 
beszerzési eljárás szerinti tételes ajánlat alapján 

2020.01.01 2020.12.31. lejárt

14 Dr. Hajdu Ügyvédi Iroda megfelelési tanácsadási feladatok megbízási hó  150 000 + ÁFA/hó,                                                                              2020.10.01
határozatlan, 
k.megegy.megszűnt 
2020.10.31.

15 Higi Hand Kft
tisztítószerek, takarítóeszközök, higiéniai 
papíráruk és egyéb termékek adásvétele

adásvételi 
keret

 keretösszeg:8.253.800-Ft + ÁFA, tételes árjegyzék alapján 2020.02.18 2020.12.31. lejárt

16 Hőáram-kör Kft

Bp.XVIII.kerületben orvosi rendelők, óvodák, 
bölcsődék, JSZSZGYK gépészeti 
berendezéseinek rendszeres karbantartása                                            
továbbszámlázandó önkorm.részéra 
karbantartási keret terhére

vállalkozási 
kleret

alk.

keretösszeg: 10.000.000 + ÁFA                                                    
intézmények éves karbantartása: 2.600.750 + ÁFA                      
orvosi rendelők éves karbantartása: 2.940.250 + ÁFA                     
eseti javítási rezsióradíj munkaidőben: 12.000 + ÁFA/fő/óra                                                                                 
kiszállási díj munkaidőben: 12.000 + ÁFA/alk.                                                  
eseti javítási rezsióradíj munkaidőn túl: 20.000 + ÁFA/fő/óra                                                  
kiszállási díj munkaidőn túl: 16.000 + ÁFA/alk.       

2021.01.01 2021.12.31

17 INVITECH ICT Services Kft optikai összeköttetés biztosítása szolgáltatási alk.  4 végpont között 290.000+ÁFA/hó 2019.09.15 2020.12.31. felmondva

18 INVITECH Megoldások Zrt
mobil applikáció közterületek 
városüzemeltetési feladatai, köztisztasági 
problémák jelzése

szolgáltatási alk.
 egyszeri díj: 5.739.200+ÁFA, havi karbantartási díj: 
109.000+áfa/HÓ 

2018.03.15
határozatlan, felmondva, 
megszűnt 2020.07.31.

19 Kiss Kert 2006 Kft 2021. őszi faültetés kivitelezői munkák vállalkozási alk.  13.639.665-Ft + ÁFA/100 db. Fa 2021.10.15 2021.12.31

20 Mi-Kon-To Consulting Kft. Könyvelési munkák teljeskörű elvégzése vállalkozási hó  550.000 + ÁFA/hó 2020.01.01 2021.12.31

21 Módusz Office-Holding Zrt
JGK Z=rt fizikai szervereinek hardver bővítése, 
adatmentések tárolókapacitásának bővítése

adásvételi alk.  2.485.700-Ft + ÁFA 2021.11.03 2021.12.31

22 Módusz Office-Holding Zrt
Őr u. 8. számítógéphálózat aktív eszközeinek 
korszerűsítése

adásvételi alk.  2.417.384 + ÁFA 2021.12.08 2021.12.31

23 Módusz Office-Holding Zrt
Informatikai eszközök, számítógép, notebook 
konfigurációk beszerzése

adásvételi alk.  4.335.500 + ÁFA 2021.12.03 2021.12.31

24 Németh Zoltán adatvédelmi és ügyfélkapcsolati tisztviselő megbízási hó
 6.000.000/év bruttó- 2021.01.01-től módosítva 250.000/hó 
összegre 

2019.02.01 határozatlan



25 Pólótransz Kft
munkavállalók és közfoglalkoztatottak részére 
bizt.munka-védőruha 

adásvételi 
keret

alk.  max.8.300.000-Ft + ÁFA keretösszeg erejéig 2019.07.15 2021.12.31

26 SILG Autószervíz Kft járművek és gépjárművek szerviz szolgáltatása vállalkozási alk.

keretösszeg: 7.000.000+ÁFA                                                               
általános szerviz rezsi óradíj: 3.000-Ft + ÁFA                                         
elektromos javítások óradíja: 4.000-Ft + ÁFA                                                                   
autómentés díja: 5.000-Ft + ÁFA/alkalom                                                            
műszaki vizsgáztatás díja: 25.000+ÁFA/alkalom                               
autómentés Magyarország területén: 80-Ft+ÁFA/km

2020.01.01 2021.12.31

27 SIS Parking Kft

parkolás üzemeltetéshez kapcsolódó 
szolgáltatások (informatikai rendszer, háttér 
ügyfélszolgálat, forgalomtechnika, jegykiadó 
automaták takarítása) (díjcsökkentés COVID-19 
miatt)

vállalkozási hó  11.235.113-Ft + ÁFA/hó 2017.01.02
határozatlan, felmondva 
2021.09.01-re, megszűnt

28
Dr. Szalay Tamás Ügyvédi 
Iroda

főváros és kerületi parkolási területre vonatkozó 
peres és nem peres eljárások, végrehajtási ügyek 
jogi képviselete

megbízási hó
 kerületi területek: 2.300.000 + ÁFA/hó,                             
fővárosi területek: 500.000 + ÁFA/hó 

2015.04.01
határozatlan, közös 
megegy.megsz.2021.01.
31.

29 Szurdokvölgy Kft
2020. évi őszi faültetés előkészítő és kivitelező 
munkálatai - 111 db. fa - pénzmaradvány!

vállalkozási alk.  8.899.490 + ÁFA 2020.11.02 2021.03.31. lejárt

30 Szurdokvölgy Kft
2020. évi őszi faültetéshez földlabdás fák 
beszerzése 

adásvételi 
keret

alk.  6.098.740 + ÁFA 2020.11.11 2020.12.31. lejárt

31 Taormina Terasz Kft
önkormányzati ingatlanokban lomtalanítás 
szolgáltatás ellátása

vállalkozási

keretösszeg: 14.000.000+ÁFA                                                
kiszállási díj 24 órán belül: 5.000+ÁFA/alkalom                      
kiszállási díj előre egyezt.időpontban: 4.500+ÁFA/alkalom               
tehergk.használati díj 1 sofőrrel:2.800+ÁFA/óra                                       
rakodási díj: 1.800+ÁFA/óra/fő                                        
konténeres szállítási díj: 8.000+ÁFA/m3                                   
teherautóval való szállítási díj (lerakóhelyi díjjal együtt): 
6.200+ÁFA/m3                     

2020.04.01 2021.12.31

32 Taormina Terasz Kft
önkormányzati ingatlanokban költöztetés 
szolgáltatás ellátása

vállalkozási

keretösszeg: 14.000.000+ÁFA                                               24 
órán belüli kiszállás esetében vállalk.díj: 5.000+ÁFA/alk.                                        
kiszállási díj előre egyezt.időpontban: 4.500+ÁFA/alkalom                              
tehergk.használati díj 1 sofőrrel:2.800+ÁFA/óra                                       
rakodási díj: 1.800+ÁFA/óra/fő                                                                 
tehergk.használati díj 1 sofőrrel hétvégén, munkaszüneti 
napokon:3.000+ÁFA/óra                                                              
rakodási díj hétvégén, munkaszüneti napokon: 
2.000+ÁFA/óra/fő  

2020.06.17 2021.12.31



33 Taormina Terasz Kft

Tömő u.23A és 23B sz. alatti épületek 
kiürítéséhez lomtalanítási, költöztetési feladatok 
ellátása továbbszámlázandó Tömő 23. keret 
terhére

vállalkozási

keretösszeg: 7.250.000+ÁFA                                                I. 
típusú lakás költöztetés díja: 63.500-Ft + ÁFA/lakás                                                                
II. típusú lakás költöztetés díja: 98.900-Ft + ÁFA/lakás                
épületben maradt lomok elszállítása: 11.500-Ft + ÁFA/m3

2020.09.10 2021.09.30

34 Vectra-Line Plus Kft irodaszerek szállítása adásvételi alk.
 keretösszeg: 6.500.000 + ÁFA,    irodaszerek árai a 
beszerzési eljárás szerinti tételes ajánlat alapján 

2021.01.01 2021.12.31


