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1 Emergency Service 
Kft. 

Feladatellátási 
szerződés központi 
alapellátási orvosi 
ügyelet biztosítására 

Emergency 
Service Kft. 

2020.03.16. - 2022.04.30 39.000.000.- 39.000.000.- 
 

2 
 

Borsodi 
Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 

Utak, járdák, 
parkolók, parkok, 
közterületek, 
játszóterek 
üzemeltetéséhez 
kapcsolódó 
feladatok ellátása 

Borsodi 
Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 

2020.04.30 - határozatlan 22.677.165.- 28.800.000.- 

3 HR Partner Kft. Közösségi terek 
fejlesztése az 
Edelényi járásban 

HR Partner Kft. 2020.03.31. 2020.06.24. 2020.10.29. 14.298.820.- 18.159.501.- 

4 Orszak-Borsod 
Szakipari és 
Építőipari Kivitelező 
Kft. 

Közösségek Háza 
épületenergetikai 
felújítása 

Orszak-Borsod 
Szakipari és 
Építőipari 
Kivitelező Kft. 

2020.04.07. 2020.06.30. 2020.11.30. 37.092.262.- 47.107.172.- 

5 Boldva Útépítő 
Vállalkozás 

Edelény-Császta 
szőlőhegyi utak 
felújítása 

Boldva Útépítő 
Vállalkozás 

2020.07.07. 2020.10.30. határozatlan 74.090.145.- 94.094.484.- 

6 Mónusz Ipari, 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 
 

Edelény Mátyás 
király út 7/A. 
Edelény Mátyás 
Óvoda és Bölcsőde 

Mónusz Ipari, 
Kereskedelmi 
és Szolgáltató 
Kft. 

2020.12.18. 
 

- 2021.12.31. 24.565.313.- 31.197.948.- 



2. számú épület 
villamossági, víz, 
szennyvízvezeték 
felújítása 

 

 

 

Infotv. 1. melléklet III. pont 4. alpont:  

 
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. 

 
Frissítés: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig 

Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig 
 


