Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 1. melléklet III. 4. pontja szerinti adatok:
"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

Sorsfordító Szolgáltató Központ (2021.01.04.)
2020.

Szerződéses partner megnevezése

Szerződés típusa

Szerződés
érvényesség kezdete

Szerződés
érvényesség vége

Szerződés szerinti nettó érték

Szerződés tárgya

2020.12.31

8 108 990 Ft
nettó: 6 385 031 Ft

ingatlan bővítése, épület szerkezet
kivitelezési munkálataira

2020.02.29

553 000 Ft

ingatlan bontási munkálatok

Támba Csaba ev.

Vállalkozási típusú szerződés

Támba Csaba ev.

Vállalkozási típusú szerződés

2020.04.17.
A szerződés
módosításra került:
2020.05.20-án
2020.01.20

Helyiségbérleti szerződés

2019.12.28

határozatlan, ingatlan
értékesítésre kerül
2020. december 23.

3 600 000 Ft / év

helységbérlet

2018.01.01

határozatlan, 3
Ingatlan értékesítésre
kerüt: 2020. december
23

nettó: 7 200 000 Ft / év

ingatlanbérlet

Megbízási szerződés

2017.12.29

5 éves határozott
idejű szerződés
2022.12.31,
2020.03.15. napjával
felmondásra került
Covid 19 miatt

nettó: 6 800 000 Ft
(2 hónap)

kilenc telephelyen terápiás
foglalkozások, kirándulások
szervezése ellátottak részére

Megállapodás

aláírás dátuma
2017.06.23, módosítva
2021.01.01.

határozatlan

8 321 498 Ft

hozzájárulás szociális
tartalékalaphoz

2016.12.31

5 éves határozott,
2021.12.31,
2020.03.30. napjával
felmondásra került
Covid 19 miatt

nettó: 5 865 000 Ft
(3 hónap)

kilenc telephelyen szupervízió
tréning megtartása, szakmai
konferencia

nettó:
22 896 000 Ft/év

kilenc telephelyen számítógépek
bérlete, valamint nyomtatók és
fénymásolók szevízelése, és
működéséhez kellékek biztosítása,

Támaszház Kft

Támaszház Kft

Támaszház Kft

MBE

Támaszház Kft

Helyiségbérleti szerződés

Megbízási szerződés

Támaszház Kft

Eszközbérleti szerződés

2016.12.30

5 éves határozott
2021.12.31-ig,
2020.12.31-el
felmondva

Támaszház Kft

Megbízási szerződés

2016.10.31

5 évre 2021.10.31;
2021.01.01-től
módosításra kerül

nettó:
32 400 000 Ft/év

kilenc telephelyen karbantartási
munkák

Támaszház Kft

Rendszerfelügyeleti szerződés

2016.12.30

5 évre 2021.12.31

nettó:
23 328 000 Ft/év

kilenc telephelyen informatikai
rendszerfelügyelet

1. oldal

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 1. melléklet III. 4. pontja szerinti adatok:
"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

Sorsfordító Szolgáltató Központ (2021.01.04.)
2020.

Szerződés típusa

Szerződés
érvényesség kezdete

Szerződés
érvényesség vége

Szerződés szerinti nettó érték

Támaszház Kft

Megbízási szerződés

2016.09.01

5 évre 2021.08.31,
2021.01.01-től
módosításra kerül

nettó:
25 380 000 Ft/év

Támaszház Kft

Vállalkozási szerződés

2016.09.01

5 évre 2021.08.31

Támaszház Kft

adásvételi szerződés

2020.12.23

2020.12.28

Szerződéses partner megnevezése

nettó:
23 976 000 Ft/év
22 000 000 Ft
24 000 000 Ft
30 000 000 Ft
64 000 000 Ft

Támaszház Kft

Megbízási szerződés

Szerződés tárgya
kilenc telephelyen gazdasági és
humánerőforrás ügyviteli feladatok
ellátása
kilenc telephelyen takarítási
munkák ellátása
ingatlan adásvétele Kiskőrös
ingatlan adásvétele Kiskőrös
ingatlan adásvétele
Hódmezővásárhely
ingatlan adásvétele Baja

2020.07.31

határozott időre
2021.12.31-ig,
2020.11.01-től újra
felfüggesztésre került
a szerződés teljesítése
a veszélyhelyzet
idejére (Covid miatt);
2021.01.01-től a
szerződés módosításra
kerül

nettó: 10 200 000 Ft
(3 hónap)

kilenc telephelyen terápiás
foglalkozások, kirándulások
szervezése ellátottak részére

nettó: 1 800 000 Ft
(3 hónap)

terápiás foglalkozások,
kirándulások szervezése Közösségi
alapellátás

Támaszház Kft

Megbízási szerződés

2020.07.31

Határozott időre:
2021.12.31-ig,
2020.11.01-től
felfüggesztésre került
a szerződés Covid
miatt, 2021.01.01-től
a szerződés
módosításra került

Támaszház Kft

Megbízási szerződés

2020.06.30

határozott,
2021.12.31-ig,

nettó: 15 180 000 Ft
(6 hónap)

Támaszház Kft

Megbízási szerződés

2020.06.30

Határozott időre:
2021.12.31.

nettó: 2 070 000 Ft
(6 hónap)

2. oldal

kilenc telephelyen szupervízió
tréning megtartása, szakmai
konferencia 22 szolgáltatás
szupervízió tréning megtartása,
szakmai konferencia
Közösségi alapellátás

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 1. melléklet III. 4. pontja szerinti adatok:
"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

Sorsfordító Szolgáltató Központ (2021.01.04.)
2020.

Szerződéses partner megnevezése

Támaszház Kft

Támaszház Kft

Szerződés típusa

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Szerződés
érvényesség kezdete

Szerződés
érvényesség vége

Szerződés szerinti nettó érték

Szerződés tárgya

2019.12.30

határozott
2021.12.31-ig,
2020.12.31-el
felmondva

nettó: 2 544 000 Ft/év

számítógépek bérlete, valamint
nyomtatók és fénymásolók
szevízelése, és működéséhez
kellékek biztosítása,
Közösségi alapellátás

2019.12.30

határozott,
2021.12.31, a
szerződés 2021.01.01től módosításra kerül

nettó: 3 600 000 Ft/év

karbantartási munkák ellátása
Közösségi alapellátás

nettó: 2 820 000 Ft/év

gazdasági és humánerőforrás
ügyviteli feladatok ellátása
Közösségi alapellátás

határozott,
2021.12.31;
2021.01.01-től a
szerződés módosításra
kerül
határozott,
2021.12.31
határozott,
2021.12.31
határozott,
2020.06.15
határozott:
2021.02.28
határozott:
2021.02.28

Támaszház Kft

Megbízási szerződés

2019.12.30

Támaszház Kft

Megbízási szerződés

2019.12.30

Támaszház Kft

Megbízási szerződés

2019.12.30

CO-Branding Hungary Kft

adásvételi szerződés

2020.05.27

Zöld Forrás Europe Bt

Vállalkozási szerződés

2020.08.25

Zöld Forrás Europe Bt

Vállalkozási szerződés

2020.08.25

NKM Energia Zrt

Szolgáltatási szerződés

2020.01.01

2020.12.31

Akker Plus Kft

megrendelés

2020.01.01

2020.12.31

Ibis Trade Kft

megrendelés

2020.01.01

2020.12.31

3. oldal

nettó: 2 664 000 Ft/év
nettó:
2 592 000 Ft/év
nettó: 5 468 400 Ft
nettó: 6 203 500 Ft
nettó: 5 233 500 Ft
kifizetett összes díj az összes
telephelyre:
nettó: 10 508 902 Ft
kifizetett összes díj az összes
telephelyre:
nettó: 11 605 672 Ft
nettó: 7 394 793 Ft

takarítási feladatok ellátása
Közösségi alapellátás
informatikai rendszerfelügyelet
Közösségi alapellátás
pellett
Közfoglalkoztatás
napelem 1 Kiskőrös
Közfoglalkoztatás
napelem 2 Kiskőrös
Közfoglalkoztatás
gáz és áramszolgáltatás
építőipari alapanyag és egyéb
tárgyi eszközök összes telephelyre
mosó és tisztítószer, fertőtlenítő,
védőfelszerelés az összes
telephelyre

