Sorsfordító Szolgáltató Központ

2018.

"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
2019.
Partner megnevezése
Magyarországi Baptista Egyház
Magyarországi Baptista Egyház
Magyarországi Baptista Egyház
Magyarországi Baptista Egyház
Magyarországi Baptista Egyház
Maxabo Kft Budapest

Szerződés típusa

Szerződés
érvényesség kezdete

Szerződés
érvényesség vége

adásvételi szerződés
adásvételi szerződés
adásvételi szerződés
adásvételi szerződés
adásvételi szerződés

2019.11.27
2019.11.27
2019.11.27
2019.11.27
2019.11.27

2019.11.26
2019.11.26
2019.11.26
2019.11.26
2019.11.26
üzembe helyezés
dátuma: 2019.09.25
2019.06.30
határozatlan volt, de
2019.dec 31-el
módosításra került

megrendelés

2019.06.24
2019.03.12

Szerződés szerinti nettó érték

Szerződés tárgya

7 000 000
15 000 000
17 000 000
16 000 000
19 000 000

Kiskőrös
Kiskőrös
Makó
Kiskunmajsa
Jánoshalma

nettó: 4 273 780

személygépkocsi

nettó: 6 058 282

gépkocsi közfoglalkoztatás

nettó: 1 200 000 ft/ év

Kiskőrös
Kiskőrös, Baja, Hódmezővásárhely

Támaszház Kft

Helyiségbérleti szerződés

2018.08.01

Támaszház Kft

Helyiségbérleti szerződés

2018.01.01

határozatlan

nettó: 7 200 000/ év

Támaszház Kft

Megbízási szerződés

2017.12.29

5 éves határozott
idejű szerződés
2022.12.31

nettó:40 800 000 /év

Megállapodás

2017.06.23

határozatlan

7 065 441

Megbízási szerződés

2016.12.31

5 éves határozott,
2021.12.31

nettó: 23 460 000

MBE
Támaszház Kft

Támaszház Kft

Eszközbérleti szerződés

2016.12.30

5 éves határozott,
2021.12.31

Támaszház Kft

Megbízási szerződés

2016.10.31

5 évre 2021.10.31

Támaszház Kft

Rendszerfelügyeleti szerződés

2016.12.30

5 évre 2021.12.31

Támaszház Kft

Megbízási szerződés

2016.09.01

5 évre 2021.08.31

Támaszház Kft

Vállalkozási szerződés

2016.09.01

5 évre 2021.08.31

Magyarországi Baptista Egyház

Ingatlan bérleti szerződés

2016.09.01

Magyarországi Baptista Egyház

Ingatlan bérleti szerződés

2016.09.01

1. oldal

határozatlan
időtartam,adásvétel
történt 2019.nov.27
határozatlan
időtartam, adásvétel
történt 2019. nov.27

22 896 000

nettó:

32 400 000/év
23 328 000/év

nettó:

25 380 000/év

nettó:

23 976 000/év

kilenc telephelyen terápiás
foglalkozások, kirándulások
szervezése ellátottak részére
hozzájárulás szociális
tartalékalaphoz
Kilenc telephelyen szupervízió
tréning megtartása, szakmai
konferencia
Kilenc telephelyen számítógépek
bérlete, valamint nyomtatók és
fénymásolók szevízelése, és
működéséhez kellékek biztosítása
Kilenc telephelyen karbantartási
munkák ellátása
Kilenc telephelyen informatikai
rendszerfelügyeletének ellátása
kilenc telephelyen gazdasági és
humánerőforrás ügyviteli feladatok
ellátása
kilenc telephelyen takarítási
munkák ellátása

nettó: 2 200 000/11 hó

Kiskunmajsa

nettó: 2 200 000/11 hó

Jánoshalma

Sorsfordító Szolgáltató Központ

2018.

"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
2019.
Szerződés típusa

Szerződés
érvényesség kezdete

Szerződés
érvényesség vége

Szerződés szerinti nettó érték

Ingatlan bérleti szerződés

2016.09.01

határozatlan
időtartam, adásvétel
történt 2019. nov.27

nettó: 2 200 000/11 hó

Crystal- Mezőtúr Kft

megrendelés

2019.06.13

2019.10.31

nettó: 10 297 213

Fepobox Szociális Szövetkezet

megrendelés

2019.05.24

2019.08.31

nettó: 5 750 000

Partner megnevezése
Magyarországi Baptista Egyház

nettó: 3 740 157
Formont Automobil Kft

megrendelés

nettó: 3 740 157
nettó: 3 818 898

Kőrös -Welt Kft

NKM Áramszolgáltató / NKM Földgázszolgáltató
/ NKM Energia

megrendelés

Szolgáltatási szerződés

2019.07.03

2019.10.31

nettó: 1 265 000

2019.07.03

2019.10.31

nettó: 1 100 000

2019.07.03

2019.10.31

nettó: 4 200 000

2019.12.31

NKM Áramszolgáltató Zrt: nettó 2.405.008
Ft,
NKM Földgázszolgáltató Zrt: nettó
3.385.482 Ft volt,
majd év közben NKM Energia ZRT
létrejött (egyesült az Áram és a
gázszolgáltató: kifizetett összeg az összes
telephelyre: nettó 3.548.029 Ft,

2019.01.01

2. oldal

Szerződés tárgya

Makó
T100 Forgórakodó teleszkópos
közfoglalkoztatás
konténer
Fiat Doblo ROB 841 forg.rendsz.
Gépjármű vásárlás
Fiat Doblo RRL 017 forg.rendsz.
Gépjármű vásárlás
Fiat Doblo RRL 301 forg.rendsz.
Gépjármű vásárlás
vízszintes tengylyű zúzó
Közfoglalkoztatás
Burgonya osztályozó
közfoglalkoztatás
burgonya kiszedő közfoglalkoztatás

gáz és áramszolgáltatás

Sorsfordító Szolgáltató Központ

2018.

"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
2018.
Szerződés típusa

Szerződés
érvényesség kezdete

Szerződés
érvényesség vége

megrendelések / bérleti szerződés /
megbízási szerződés / vállalkozási típusú
szerződés / adásvételi szerződés

aláírás dátuma

dátum,
határozatlan

(előzetesen számított
éves érték)

Támaszház Kft

Helyiségbérleti szerződés

2018.08.01

határozatlan

nettó: 500 000/5 hó

Támaszház Kft

Helyiségbérleti szerződés

2018.01.01

határozatlan

Támaszház Kft

Megbízási szerződés

2017.12.29

5 éves határozott
idejű szerződés
2022.12.31

Megállapodás

2017.06.23

határozatlan

Megbízási szerződés

2016.12.31

5 éves határozott,
2021.12.31

nettó: 23 460 000/ év

Kilenc telephelyen számítógépek
bérlete, valamint nyomtatók és
nettó: 22 896 000/ év
fénymásolók szevízelése, és
működéséhez kellékek biztosítása

Partner megnevezése

MBE
Támaszház Kft

Szerződés szerinti
nettó érték

Szerződés tárgya

Kiskőrös családsegítő

nettó:7 200 0000/ év Kiskőrös, Baja, Hódmezővásárhely
nettó:40 800 000 /év
5 183 195 ft

kilenc telephelyen terápiás
foglalkozások, kirándulások
szervezése ellátottak részére
hozzájárulás szociális
tartalékalaphoz
Kilenc telephelyen szupervízió
tréning megtartása, szakmai
konferencia

Támaszház Kft

Eszközbérleti szerződés

2016.12.30

5 éves határozott,
2021.12.31

Támaszház Kft

Megbízási szerződés

2016.10.31

5 évre 2021.10.31

Támaszház Kft

Rendszerfelügyeleti szerződés

2016.12.30

5 évre 2021.12.31

23 328 000/év

Támaszház Kft

Megbízási szerződés

2016.09.01

5 évre 2021.08.31

nettó:
25 380 000/év

Támaszház Kft

Vállalkozási szerződés

2016.09.01

5 évre 2021.08.31

Magyarországi Baptista Egyház

Ingatlan bérleti szerződés

2016.09.01

határozatlan időtartam

nettó: 2 400 000/év

Kiskunmajsa

Magyarországi Baptista Egyház

Ingatlan bérleti szerződés

2016.09.01

határozatlan időtartam

nettó: 2 400 000/év

Jánoshalma

Magyarországi Baptista Egyház

Ingatlan bérleti szerződés

2016.09.01

határozatlan időtartam

nettó: 2 400 000/év

Makó

2018.06.20

2018.08.31

nettó: 5 310 500 ft

2018.09.24

2018.11.30

nettó: 351 000 ft

2018.08.16

2018.11.30

nettó: 2 992 000 ft

M Team Quality Kft Kecskemét

megrendelés

3. oldal

nettó:

32
400 000/év

nettó:

23
976 000/év

Kilenc telephelyen karbantartási
munkák ellátása
Kilenc telephelyen informatikai
rendszerfelügyeletének ellátása
kilenc telephelyen gazdasági és
humánerőforrás ügyviteli feladatok
ellátása
kilenc telephelyen takarítási
munkák ellátása

kombinált sütő pároló, vásárlás
közfoglalkoztatási program
burgonyakoptató vásárlás
közfoglalkoztatási program
Diamond sokkoló 2 db
közfoglalkoztatási program

Sorsfordító Szolgáltató Központ

2018.

"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
2018.
Partner megnevezése

Kőrös-Welt Kft

Altherm Kft
NKM Földgáz

Szerződés típusa

Szerződés
érvényesség kezdete

Szerződés
érvényesség vége

2018.03.08

2018.08.31

2018.03.08
2018.04.12
2018.05.18
2018.05.28

2018.08.31
2018.08.31
2018.08.31
2018.08.31

2018.10.05

2018.10.31

2018.10.05
2018.10.05

2018.10.31
2018.10.31

2018.10.05

2018.11.30

2018.12.10
klf.

2019.02.28
határozatlan

megrendelés

megrendelés
Adásvétel szerződések

4. oldal

Szerződés szerinti
nettó érték

Szerződés tárgya

nettó: 410 000 ft függesztett tárcsa közfoglalkoztatás
nettó: 169 000 ft burgonyaültető közfoglalkoztatás
nettó: 500 000 ft
szántóföldi vegyszerező
nettó: 120 000 ft sorközművelő közfoglalkoztatás
nettó: 850 000 ft
öntöződob közfoglalkoztatás
szervestrágyaszóró
nettó: 3 890 000 ft
közfoglalkoztatás
nettó: 590 000 ft
ágyeke közfoglalkoztatás
nettó: 543 000 ft
talajmaró közfoglalkoztatás
adaptációs tartálykocsi
nettó: 2 620 000 ft
közfoglalkoztatás
nettó: 15 874 152 ft
kazán közfoglalkoztatás
nettó: 5 601 561 ft összes telephely gázfogyasztása

Szeretetházi Baptista Gyülekezet Kiskőrös/Sorsfordító Szolgáltató Központ

2018.

"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

Szeretetházi Baptista Gyülekezet Kiskőrös/Sorsfordító Szolgáltató Központ
2017.
Szerződés típusa

Szerződés
érvényesség kezdete

ajándékozási szerződés

2017.03.28

Tűzkő Istvánné

adásvételi szerződés

2017.06.10

Bepatek Kft

adásvételi szerződés

2017.10.13

BM Kulcs Bt

Vállalkozási szerződés

2017.04.06

2017.09.15

BM Kulcs Bt

Vállalkozási szerződés

2017.04.06

2017.09.15

BM Kulcs Bt

Vállalkozási szerződés

2017.04.06

2017.09.15

BM Kulcs Bt

Vállalkozási szerződés

2017.09.06

2017.11.30

Partner megnevezése
MBE Filadelfia Alapítvány

BM Kulcs Bt

BM Kulcs Bt

BM Kulcs Bt

Otyec Kft

MBE
Támaszház Kft

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Megbízási szerződés

Megállapodás
Megbízási szerződés

2017.04.06

2017.04.06

Szerződés
érvényesség vége

Szerződés szerinti nettó
érték
szerződéses értéke 5 000
000
8.500.000 teljes vételár

2017.09.15

2017.09.15

Szerződés tárgya
ingatlan (Kiskőrös)

ingatlan (Kiskunhalas)
2 db ipari mosógép, 2 db ipari
nettó:12 746 890
szárítógép beszerzés
6.165698
nettó: 4 854 6200 Kiskőrös Szűcs 12. Mosoda
880
kialakítás
6200 Kiskőrös Korvin u. 17.
ingatlan felújítása, átalakítása
nettó: 8 923 010
támogatott lakhatás létesítése
céljából
6200 Kiskőrös Szűcs József u. 6.
nettó: 6 410 082
sz lakóépület felújítása, átalakítása
savanyító üzemmé
nettó: 996 950

pótmunka 6200 Kiskőrös Szűcs
József u. 6. sz lakóépület felújítása,
átalakítása savanyító üzemmé

nettó: 8 101 391

6400 Kiskunhalas Kisfaludy u.
108.; felújítása, átalakítása
támogatott lakhatás és
tojáscsomagoló üzem létesítése
céljából

nettó: 7 562 103

6200 Kiskőrös Szűcs József u. 7.
sz alatti lakóépület felújítása,
átalakítása támogatott lakhatás
céljából

2017.04.06

2017.09.15

nettó: 4 948 921

6500 Baja Dózsa György út 155.
szám alatti ingatlan felújítása,
átalakítása tésztaüzem létesítése
céljából

2016.09.01

5 évre 2021.08.31-ig
szólt, de 2017.12.31
nappal felmondásra
került

nettó
40800000/2017 év

kilenc telephelyen terápiás
foglalkozások, kirándulások
szervezése ellátottak részére

2017.05.01

2017.

3 135 648 éves összeg

2016.12.31

5 éves határozott,
2021.12.31

nettó: 23 460 000

5. oldal

hozzájárulás szociális
tartalékalaphoz
Kilenc telephelyen szupervízió
tréning megtartása, szakmai
konferencia

Szeretetházi Baptista Gyülekezet Kiskőrös/Sorsfordító Szolgáltató Központ

2018.

"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

Szeretetházi Baptista Gyülekezet Kiskőrös/Sorsfordító Szolgáltató Központ
2017.
Partner megnevezése

Szerződés típusa

Szerződés
érvényesség kezdete

Szerződés
érvényesség vége

Szerződés szerinti nettó
érték

Szerződés tárgya

nettó: 22896000

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

Támaszház Kft

Eszközbérleti szerződés

2016.12.30

5 éves határozott,
2021.12.31

Támaszház Kft

Megbízási szerződés

2016.10.31

5 évre 2021.10.31

Támaszház Kft

Rendszerfelügyeleti szerződés

2016.12.30

5 évre 2021.12.31

Támaszház Kft

Megbízási szerződés

2016.09.01

5 évre 2021.08.31

Támaszház Kft

Vállalkozási szerződés

2016.09.01

5 évre 2021.08.31

megrendelés

2017.09.01

2017.10.18

nettó: 2 400 000/év

Kiskőrös

Hovány-Carlion Kft Kecskemét

nettó:

Kilenc telephelyen karbantartási
munkák ellátása
Kilenc telephelyen informatikai
nettó: 23 328 000/év
rendszerfelügyeletének ellátása
kilenc telephelyen és évközben
nettó:
25 380 nyitott szolgáltatásaiban gazdasági
000/év
és humánerőforrás ügyviteli
feladatok ellátása
nettó:
23 976
kilenc telephelyen takarítási
000/év
munkák ellátása
Peugeot Boxer PJT097 forg.
nettó: 7 806 192
Rendszámú g.kocsi vás
000/év

32 400

Magyarországi Baptista Egyház

Ingatlan bérleti szerződés

2016.04.01

határozatlan
időtartam, de
adásvétel történt
2017. dec 21-én

Magyarországi Baptista Egyház

Ingatlan bérleti szerződés

2016.09.01

határozatlan időtartam

nettó: 2 400 000/év

Kiskunmajsa

Magyarországi Baptista Egyház

Ingatlan bérleti szerződés

2016.09.01

határozatlan időtartam

nettó: 2 400 000/év

Jánoshalma

2016.09.01

határozatlan
időtartam, de
adásvétel történt
2017. dec 21-én

nettó: 2 400 000/év

Hódmezővásárhely

nettó: 2 400 000/év

Baja

Magyarországi Baptista Egyház

Ingatlan bérleti szerződés

Magyarországi Baptista Egyház

Ingatlan bérleti szerződés

2016.09.01

határozatlan
időtartam, de
adásvétel történt
2017. dec 21-én

Magyarországi Baptista Egyház

Ingatlan bérleti szerződés

2016.09.01

határozatlan időtartam

nettó: 2 400 000/év

fóliasátor

2017.03.07

2017.08.31

nettó: 19.623.000 ft

Növény-ház 2008 Kft.

Makó
fóliasátor
Közfoglalkoztatási program

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szo
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 össze

6. oldal

Szeretetházi Baptista Gyülekezet Kiskőrös/Sorsfordító Szolgáltató Központ

2018.

"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

Szeretetházi Baptista Gyülekezet Kiskőrös/Sorsfordító Szolgáltató Központ
2017.
Partner megnevezése

Szerződés típusa

Szerződés
érvényesség kezdete

7. oldal

Szerződés
érvényesség vége

Szerződés szerinti nettó
érték

Szerződés tárgya

Szeretetházi Baptista Gyülekezet Kiskőrös

2018.

"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

Szeretetházi Baptista Gyülekezet Kiskőrös
2016.
Partner megnevezése

Szerződés típusa

Szerződés
érvényesség kezdete

Szerződés
érvényesség vége

Szerződés szerinti
nettó érték

Szerződés tárgya

Otyec Kft

Eszközbérleti szerződés

2016.09.01

2016.12.31

kilenc telephelyen Számítógépek
bérete valamint nyomtatók és
nettó 7 632 000
fénymásolók működéséhez
szükséges szervízelés,
kellékanyagok biztosítása

Otyec Kft

Megbízási szerződés

2016.09.01

2016.12.31

nettó 7 820 000

5 évre 2021.08.31-ig
szólt, de 2017.12.31 nettó 13 600 000/ 4
hó
nappal felmondásra
került

Otyec Kft

Megbízási szerződés

2016.09.01

Otyec Kft

Rendszerfelügyeleti szerződés

2016.09.01

2016.12.31

nettó 7 776 000

Otyec Kft

Vállalkozási szerződés

2016.09.01

2016.10.31

nettó 5 400 000

Reál-Gipsz Kft

Megbízási szerződés

2015.01.31

2016.01.31

Reál-Gipsz Kft

Megbízási szerződés

2015.01.31

2016.01.31

Támaszház Kft

Megbízási szerződés

2016.10.31

5 évre 2021.10.31

Támaszház Kft

Megbízási szerződés

2016.09.01

5 évre 2021.08.31

Támaszház Kft

Vállalkozási szerződés

2016.09.01

5 évre 2021.08.31

8. oldal

kilenc telephelyen Szupervízió,
tréningek tartása, szakmai
konferenciák rendezése
kilenc telephelyen terápiás
foglalkozások, kirándulások
szervezése ellátottak részére
kilenc telephelyen Informatikai
rendszer felügyeletének ellátása
kilenc telephelyen karbantartási
munkálatok

nettó 5.669.291+
belső szakmai ellenőrzés és
2.130.709 =
7
pénzügyi ellenőrzés
800 000/teljes
időszak
nettó 7 200 000/ tréning , oktatás, segítők segítése
teljes időszak
terápiás segítőknek
nettó:
5 kilenc telephelyen karbantartási
400 000/2hó
munkák ellátása
kilenc telephelyen gazdasági és
nettó:
8
humánerőforrás ügyviteli feladatok
460 000/4 hó
ellátása
nettó: 7 992 000/4
kilenc telephelyen takarítási
hó
munkák ellátása

Szeretetházi Baptista Gyülekezet Kiskőrös

2018.

"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

Szeretetházi Baptista Gyülekezet Kiskőrös
2016.
Partner megnevezése

Szerződés típusa

Szerződés
érvényesség kezdete

9. oldal

Szerződés
érvényesség vége

Szerződés szerinti
nettó érték

Szerződés tárgya

Szeretetházi Baptista Gyülekezet Kiskőrös

2018.

"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

Szeretetházi Baptista Gyülekezet Kiskőrös
2015.
Partner megnevezése

Szerződés típusa

Szerződés
érvényesség kezdete

Szerződés
érvényesség vége

Reál-Gipsz Kft

Megbízási szerződés

2015.01.31

2016.01.31

Reál-Gipsz Kft

Megbízási szerződés

2015.01.31

2016.01.31

10. oldal

Szerződés szerinti
nettó érték
nettó 5.669.291 +
2.130.709 =
7
800 000/ teljes
időszak
nettó 7 200 000/
teljes időszak

Szerződés tárgya

belső szakmai ellenőrzés és
pénzügyi ellenőrzés
tréning, oktatás, segítők segítése
terápiás segítőknek

Szeretetházi Baptista Gyülekezet Kiskőrös

2018.

"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

Szeretetházi Baptista Gyülekezet Kiskőrös
2014.
Partner megnevezése
Jovánovics Tamás
Kuminka István
Szijártó Ágnes

Szerződés típusa

Szerződés
érvényesség kezdete

Adásvételi szerződés
Adásvételi szerződés
Adásvételi szerződés

2014.06.20
2014.06.13
2014.06.28

11. oldal

Szerződés
érvényesség vége

Szerződés szerinti
nettó érték

Szerződés tárgya

13 000 000
15 000 000
16 700 000

Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kalocsa

Szeretetházi Baptista Gyülekezet Kiskőrös

2018.

"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

Szeretetházi Baptista Gyülekezet Kiskőrös
2013.
Partner megnevezése

Sorsok Alapítvány

Szerződés típusa

Szerződés
érvényesség kezdete

Támogatási szerződés

2013.11.21

12. oldal

Szerződés
érvényesség vége

2014.11.30

Szerződés szerinti
nettó érték

Szerződés tárgya

"Szociális alapszolgáltatások
fejlesztése Bács-Kiskun
60 000 000
Megyében" SZAF-BÁCS-2013-1.
pályázati forrás

