
Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 
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Mezőberény 
Város Ön-
kormányzata 

Felújítási 
beruházás 

Mezőberény belterületi 
lakóutak burkolat-
megerősítési aszfaltozási 
munkák kivitelezése 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata –
Siklósi István polgármester; 
Szállító/Vállalkozó: 
Swietelsky Magyarország 
Kft. 1117 Budapest, Irinyi J. 
u. 4-20. – Karakas József 
területi főmérnök, Susánszki 
Mária gazdasági vezető 

7.961.850 Ft  2015.10.02. – 
2015.10.30. 

 

Mezőberény 
Város Ön-
kormányzata 

Építési 
beruházás 

DAOP-5.2.1./D-2008-
0002 „Belvízrendezés az 
élhetőbb településekért 
program” megvalósításá-
nak építési munkái Me-
zőberény közigazgatási 
területén 

Megbízó: Mezőberény Vá-
ros Önkormányzata – Sikló-
si István polgármester, Vál-
lalkozó: Békés Drén Kft. 
5630 Békés, Petőfi u. 20. – 
Barkász Sándor ügyv. Ig. 

19.800.000 Ft 2015.01.28. – 
2015.03.31. 

 

Mezőberény 
Város Ön-
kormányzata 

Felújítás Mezőberény, aszfaltozá-
si, kátyúzási munkák és 
forgalomtechnikai be-
avatkozás kivitelezése. 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata –
Siklósi István polgármester; 
Szállító/Vállalkozó: 
Swietelsky Magyarország 
Kft. 1117 Budapest, Irinyi J. 
u. 4-20. – Karakas József 

6.539.952 Ft 2014.09.05. – 
2014.10.30. 

 



Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 
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területi főmérnök, Susánszki 
Mária gazdasági vezető 

Mezőberény 
Város Ön-
kormányzata 

Szolgálta-
tás 

Térfigyelő rendszer ki-
építése Mezőberény Vá-
ros területén 

Megbízó: Mezőberény Vá-
ros Önkormányzata – Sikló-
si István polgármester, Vál-
lalkozó: PolarNet Kft. Me-
zőberény, Árpád u. 48. – 
Schultz György ügyvezető 

7.320.000 Ft 2014.07.23. – 
2014.11.30. 

 

Mezőberény 
Város Ön-
kormányzata 

Felújítás Mezőberény, Kossuth tér 
1. sz. alatti Világháborús 
hősi emlékmű környeze-
tének felújítása 

Megbízó: Mezőberény Vá-
ros Önkormányzata – Sikló-
si István polgármester, Vál-
lalkozó: Átrimex Kft. 5600 
Békéscsaba, Berényi út 29. 
– Abelovszky László ügy-
vezető 

5.047.913 Ft 2014.05.30. – 
2014.08.19. 

 

Mezőberény 
Város Ön-
kormányzata 

Építési 
beruházás 

Kálmán fürdő szennyvíz 
kifolyási pontjainak op-
timalizálása 

Megbízó: Mezőberény Vá-
ros Önkormányzata – Sikló-
si István polgármester, Vál-
lalkozó: Borgula-Ép Kft 
Mezőúberény, Jeszenszky u. 
20. – Borgula György ügy-
vezető 

9.445.240 Ft 2014.02.25. – 
2014.04.15. 

 



Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 
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Mezőberény 
Város Ön-
kormányzata 

Szervezet-
fejlesztési, 
szociális 
hálózatépí-
tési, kép-
zési fel-
adatok 
ellátása 

TÁMOP-5.4.9-11/1-
2012-0017 Szociális 
szolgáltatások hálózati 
együttműködésének fej-
lesztése Mezőberény 
szociális ellátási területén 

Megbízó: Mezőberény Vá-
ros Önkormányzata – Sikló-
si István polgármester, Vál-
lalkozó: Consilium-Tender 
Kft. 5700 Gyula, 
Harruckern tér 3. II/10. – 
Dürgőné Varga Tímea 

22.454.800 Ft 2013.07.29. – 
2014.07.15. 

 

Mezőberény 
Város Ön-
kormányzata 

Építési 
beruházás 

DAOP-5.2.1/D-2008-
0002 „Komplex belvíz-
rendezési program – Me-
zőberény” tárgyú közbe-
szerzési eljárás tárgyát 
lépező építési munkák. 

Megbízó: Mezőberény Vá-
ros Önkormányzata – Sikló-
si István polgármester, Vál-
lalkozó: Békés Drén Kft. 
5630 Békés, Petőfi u. 20. – 
Barkász Sándor ügyv. Ig. 

204.000.000 Ft 2012.12.14. – 
2013.12.31. 

 

Mezőberény 
Város Ön-
kormányzata 

Műszaki 
eng. És 
Megvaló-
síthatósági 
tan. készí-
tése 

KEOP-4.2.0/B/09-2009-
0046 számú pályázat 
keretében megvalósuló 
mezőberényi geotermikus 
távfűtési rendszer II. 
ütemi bővítésének mű-
szaki engedélyeztetése, 
Megvalósíthatósági Ta-
nulmány készítése. 

Megbízó: Mezőberény Vá-
ros Önkormányzata – Sikló-
si István polgármester,  
Tervező: MEngineering 
Műszaki Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft. – Megyik 
Zsolt ügyvezető 

5.475.000 Ft 2012.03.30 –  
2012.06.30. 

 



Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 
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Mezőberény 
Város Ön-
kormányzata 

Engedé-
lyezési 
tervek, 
Megvaló-
síthatósági 
Tanul-
mány és 
pályázati 
dokumen-
táció elké-
szítése 

KEOP-2011-4.4.0 „Meg-
újuló energia alapú vil-
lamos energia, kapcsolt 
hő és villamos energia, 
valamint biometán terme-
lés” pályázati konstruk-
cióban benyújtandó, 
„Mezőberény város 500 
kWp beépített teljesítmé-
nyű neperőmű létesítése 
pályázat Megvalósítható-
sági Tanulmány és köte-
lező mellékletinek elké-
szítése. 

Megbízó: Mezőberény Vá-
ros Önkormányzata – Sikló-
si István polgármester,  
Tervező: MeNgineering 
Műszaki Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft. – Megyik 
Zsolt ügyvezető 

10.000.000 Ft 2011.04.28. – 
2011.05.27. 

Módosítás:2011.05.31.  
A KEOP-2011-4.4.0 „Megúju-
ló energia alapú villamos ener-
gia, kapcsolt hő és villamos 
energia, valamint biometán 
termelés” pályázat konstrukci-
ónak megfelelően – elkészítés-
re.  
A megbízási díj:5.250.000 Ft 
A szerződés véghatárideje 
2011. június 20. 

Mezőberény 
Város Ön-
kormányzata 

Tervezési 
és pályá-
zatírási  
tervdoku-
mentáció 
készítése 

KEOP-4.2.0/B/09-2009-
0046 számú pályázat 
keretében megvalósuló 
mezőberényi geotermikus 
távfűtési rendszer II. 
ütemi bővítéséhez terve-
zési és pályázatírási fel-
adatok ellátása,KEOP 
pályázathoz szükséges 

Megbízó: Mezőberény Vá-
ros Önkormányzata – Sikló-
si István polgármester, Ter-
vező: MEngineering Mű-
szaki Tanácsadó és Szolgál-
tató Kft. – Megyik Zsolt 
ügyvezető 

6.629.000 Ft 2012.03.30.-
2012.04.30. 

 



Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 
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tervek elkészítése és a 
hatósági engedélyezteté-
sek lefolytatása 

Mezőberény 
Város Ön-
kormányzata 

Építési, 
engedé-
lyezési 
tervdoku-
mentáció 
készítés 

DAOP-2.1.1/J-12 jelű 
pályázati  konstrukció 
keretében megvalósuló 
Mezőberény, Fő út 1-3. 
sz .alatti Wenckheim-
Fejérváry kastély felújí-
tása, bővítése funkcióval 
való megtöltésére vonat-
kozó építési engedélye-
zési tervdokumentáció, 
felújítás  költségvetés-
ének elkészítése 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata – 
Siklósi István polgármester, 
Tervező: OPTI-PLAN Épí-
tőipari és Szolgáltató Kft. – 
Sándor Gyula tervező 

5.850.000 Ft 2012.07.10.- 
2012.08.31. 

 

Mezőberény 
Város Ön-
kormányzata  

Építési 
beruházás 
(felújítás) 

A Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal 
által meghirdetett  Közte-
rület fejlesztési tárgyú 
projekt kapcsán,  „A 
mezőberényi sportpálya 
tribünjének felújítása” 
című projekt keretében, 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata – 
Siklósi István polgármester, 
Vállalkozó: Tóth Műhely 
Kft. – Frey Tibor ügyvezető 

7.000.000 Ft 2012.07.12.-
2012.09.30. 

 



Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 
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Mezőberény Város belte-
rülete, Sport u.1.sz. fel-
újítási munkák  

Mezőberény 
Város Ön-
kormányzat 
Polgármesteri 
Hivatala  

Ingatlan 
értékesítés 

Mezőberényi 3714/1. 
hrsz. 2 ha 5146 nm alap-
területű  „üzem” megne-
vezésű belterületi ingat-
lan 4510/25146-od tulaj-
doni hányad eladása 

Eladó:Mezőberény Város 
Önkormányzata – Siklósi 
István polgármester,  
Vevő: Famíliatészta Élelmi-
szeripari és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társa-
ság – Kovács Lajos ügyve-
zető 

18.400.000 Ft 2011.12.19.- 
2012.06.30. 

 

Mezőberény 
Város Ön-
kormányzat 
Polgármesteri 
Hivatala 

Felújítási 
beruházás 

Mezőberény, ivóvíz há-
lózati rekonstrukciós 
munkák 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata – 
Siklósi István polgármester, 
Szállító/Vállalkozó: Békés 
Megyei Vízművek Zrt. 5600 
Békéscsaba Dobozi út 5. – 
Dr. Csák Gyula vezérigaz-
gató, Krista Péter osztályve-
zető 

7.045.154 Ft 2011.09.01.- 
2011.12.31. 

 



Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 
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Mezőberény 
Város Ön-
kormányzat 
Polgármesteri 
Hivatala 

Felújítási 
beruházás 

Mezőberény, Kölcsey 
ltp.,Oltványkerti szenny-
vízátemelő gépészeti és 
építési felújítása ill 
.villamos rekonstrukció-
ja.Szennyvíztelep tisztí-
tott szennyvíz és Teleki 
u. átemelő szennyvíz 
nyomóvezetékes tervezés  

Megrendelő:Mezőberény 
Város Önkormányzata – 
Siklósi István polgármester, 
Szállító/Vállalkozó: Békés 
Megyei Vízművek Zrt. 5600 
Békéscsaba Dobozi út 5. – 
Dr. Csák Gyula vezérigaz-
gató, Krista Péter osztályve-
zető 

9.443.313 Ft 2011.09.01.- 
2011.12.31. 

Módosítás:2011.12.05. 
Elmaradó Teleki u. szennyvíz 
átemelő nyomóvezeték építési 
munka . – 4.400.000 Ft + 
szennyvíztelep megkerülő 
vezetékének tervezése, engedé-
lyezése 168.000 Ft  

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

KEOP-4.2.0/B/09-2009-
0046 sz. Geotermikus 
energiahasznosítás pro-
jekt – Termelőkút to-
vábbfúrása 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata –
Siklósi István polgármester; 
Szállító/Vállalkozó: 
AQUAPLUS Kútfúró, Építő 
és Termál-energetikai Kft. 
6762 Sándorfalva, Sövény-
házi út 1. – Bálint Erika 

29.000.000 Ft 2011.09.12. – 
2011.10.07. 

 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Járda felújítási munkák 
(Belentai u., Mátyás K. 
u., Köröstarcsai út, Kere-
ki u.) 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata –
Siklósi István polgármester; 
Szállító/Vállalkozó: 
Swietelsky Magyarország 
Kft. 1117 Budapest, Irinyi J. 

8.203.806 Ft 2011.09.01. – 
2011.10.20. 

Módosítás: Kátyúzás vállalási 
díj: 1.568.000 Ft 
Határidő mód.: 2011.11.30. 



Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 
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u. 4-20. – Karakas József 
területi főmérnök, Susánszki 
Mária gazdasági vezető 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

KEOP-2011-4.2.0/A 
OPSKK – Művelődési 
ház ingatlanon napelemes 
rendszer telepítése 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata –
Siklósi István polgármester; 
Szállító/Vállalkozó: 
RHO.VILL Kkt. 5650 Me-
zőberény, Gyomai út 26. – 
Szűcs László, vezető tiszt-
ségviselő 

7.995.000 Ft 2011.09.15 –  
2011-11-11. 

 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

KEOP-4.2.0/B/09-2009-
0046 sz. Geotermikus 
energiahasznosítás pro-
jekt keretében elvégzen-
dő építési munkák. 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata –
Siklósi István polgármester; 
Szállító/Vállalkozó: 
AQUAPLUS Kútfúró, Építő 
és Termál-energetikai Kft. 
6762 Sándorfalva, Sövény-
házi út 1. – Bálint Erika 

478.781.641 Ft 2010.12.16. –  
2011.09.30. 

 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    

Beszerzés TIOP-1.1.1/07/1-2008-
0231 sz. pályázat infor-
matikai eszközeinek szál-
lítása, telepítése és 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata –
Siklósi István polgármester;  
Szállító/Vállalkozó: Alba-

37.082.900 Ft 2010.12.22. –  
2011.01.10. 

Módosítás: 2011.01.07. 
Szállítási határidő: A szerződés 
hatálybalépésétől számított 30 
napon belül. 



Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 
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Hivatala üzembe helyezése comp RI Kft. 8000 Székes-
fehérvár, Mártírok útja 9. – 
Dr. Balázs Zoltán 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Beszerzés „Civil központ kialakítá-
sa Mezőberényben” c. 
pályázat informatikai 
eszközeinek szállítása, 
telepítése és üzembe he-
lyezése. 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata –
Siklósi István polgármester;  
Szállító/Vállalkozó: PC 
Trade Számítástechnikai, 
Ker. és Szolg. Kft. 5600 
Békéscsaba, Illésházi u. 
4.I/3. – Tóth Gábor ügyve-
zető 

7.359.832 Ft 2010.11.15. – 
2011.03.31. 

 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 
 

Beszerzés TIOP-1.1.1/09/1. sz. pá-
lyázat informatikai esz-
közeinek szállítása, tele-
pítése és üzembe helye-
zése 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata –
Siklósi istván polgármester;  
Szállító/Vállalkozó: Alba-
comp RI Kft. 8000 Székes-
fehérvár, Mártírok útja 9. – 
Dr. Balázs Zoltán 

62.345.136 Ft 2010.12.21. – 
2011.02.07. 

 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    

Építési 
beruházás 

Mezőberény város belte-
rületén a Thököly, Zrínyi 
M., Békési, Kodály, Te-
leki, József A., Vadász, 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester; Szállí-

10.302.169 Ft 2010.10.01. – 
2010.11.05. 

 



Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 
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Hivatala 
 

Deák F. utcák járdaasz-
faltozási munkái 

tó/Vállalkozó: COLAS ÚT 
Zrt. 1103 Budapest, Sibrik 
M. u. 30. – Puskás Béla 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 
 

Építési 
beruházás 

DAOP-5.1.2/B-09-2009-
0012 „Városkép javítás a 
lakosság identitástudatá-
nak növelése érdekében 
Mezőberényben” c. pro-
jekt kapcsán megvalósí-
tandó városközpont fel-
újítási munkái. 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester; Szállí-
tó/Vállalkozó: Füzesgyar-
mati Ipari Park Fejlesztő és 
Üzemeltető Kft. – Károlyiné 
Erdei Ildikó ügyvezető 
 
 

65.599.899 Ft 2010.06.08. –  
2010.10.15. 

 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 
 
 

Beszerzés Kommunális kisteherautó 
és felépítményei (önfel-
szedő seprő, egyszárnyú 
hóeke, hintőanyag szóró) 
beszerzése 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester; 
 Szállító/Vállalkozó: Siex 
Kft. 9700 Szombathely, 
Csaba u. 10. – ifj. Máté Fe-
renc 
 
 

30.150.000 Ft 2010.04.09. –  
2010.05.16. 

 



Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 

 

 11

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 
 
 
 

Felújítási 
beruházás 

A Mezőberényi vasbeton 
szerkezetű víztorony tel-
jes felújítása 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester;  
Szállító/Vállalkozó: Békés 
Megyei Vízművek Zrt. 
(5600 Békéscsaba, Dobozi 
út 5. – Csák Gyula - vezér-
igazgató 
 

18.300.000 Ft 2009.10.01. –  
2009.11.30. 

 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Mezőberényi új bölcsőde 
épület (Mezőberény, 
Puskin u. 11.) építése – 
kiviteli terv elkészítése és 
a létesítmény teljes körű 
kivitelezése. 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester; Szállí-
tó/Vállalkozó: Károlyi és 
Társa Építési Vállalkozó 
Kft.-Károlyi László ügyve-
zető 
 
 
 

146.097.348 Ft 2010.03.16. – 
2010.10.01. 

 



Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 
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Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Mezőberényi sporttele-
pen öltöző felújítása, bő-
vítése. 
Kálmán fürdő területén új 
nyári öltöző építése. 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester; Szállí-
tó/Vállalkozó: Károlyi és 
Társa Építési Vállalkozó 
Kft.-Károlyi László ügyve-
zető 
 
 

40.746.721 Ft 2009.10.07. – 
2010.06.07. 

 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Ingatlan + 
ingóság 
vásárlás 

Mezőberény, Hajnal u. 2-
4. hrsz.: 2714/1 (Volt 
Mezőberényi Bútor Ipari 
Rt. épülete) ingatlan és a 
hozzá tartozó ingóságok 
megvásárlása. 

Eladó: Mezőberényi Bútor 
Ipari, Kereskedelmi és Szol-
gáltató Rt.  „felszámolás 
alatt” 5650 Mezőberény, 
Hajnal u. 2-4. képviseleté-
ben eljáró BAREX Gazda-
sági Tanácsadó, Kereskedő 
és Szolgáltató Kft. – Dr. 
Gergely Pál felszámoló biz-
tos 
Vevő: Mezőberény Város 
Önkormányzata -Cservenák 
Pál Miklós polgármester 

61.000.000 Ft Szerződéskötés idő-
pontja: 2009.11.30. 

 



Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 
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Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Hosszú-tó rehabilitáció-
jához kapcsolódó terep-
rendezési és földmunkák 
elvégzése, a tómeder és 
környéke rendeltetéssze-
rű és használatbavételt 
biztosító hiánytalan álla-
potban és I. oszt. minő-
ségben történő átadása. 
 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester;  
 
Szállító/Vállalkozó: 
BÓLEM Építőipari Kft. 
5600 Békéscsaba, Őszi u. 3. 
– Mochnács Pál ügyvezető 
igazgató 

42.800.000 Ft 2009.01.05. – 
2010.02.28. 

 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

„Mezőberény, belterületi 
útfelújítások” c. TEUT 
2009. pályázaton meg-
nyert Báthory u. – 
Laposikert u. aszfaltozá-
sa. 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester;  
 
Szállító/Vállalkozó: COLAS 
Hungária Zrt. 1033 Buda-
pest, Kórház u. 6-12. – Pus-
kás Imre autópálya igazgató 
 

27.600.122 Ft 2009.10.07. – 
2010.01.07 

 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  

Szolgálta-
tás-
megrende-

Pedagógus képzési és 
tanácsadási feladatok 
ellátására a TÁMOP-

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-

25.383.200 Ft 2009.08.24. – 
2009.12.31. ill. 
2010.08.31. 

 



Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 
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Polgármesteri    
Hivatala 

lés 3.1.4-08/2-2008-0001 
„Kompetencia alapú ok-
tatás feltételeinek megte-
remtése Mezőberény és 
mikrotérségének nevelé-
si-oktatási intézményei-
ben” c. projekt keretében. 
 

gármester;  
 
Szállító/Vállalkozó: Ma-
gyarországi Németek Álta-
lános Művelődési Központja 
6500 Baja, Duna u. 33. – Dr. 
Knáb Erzsébet 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Pályázati 
dokumen-
táció ké-
szítés 

Geotermikus hőenergiát 
hasznosító rendszer ter-
vének,  
előzetes vizsgálati doku-
mentációjának, megvaló-
síthatósági tanulmányá-
nak és pályázati doku-
mentációjának elkészíté-
se. 
 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester;  
 
Szállító/Vállalkozó: Porció 
Kft. 1012 Budapest, Mátray 
u. 8/B. – Szita Gábor vállal-
kozó 

6 000 000 Ft 2009.01.16 – 
2009.08.31 

 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Járdafelújítások 2009. I. Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester;  
 

14 907 280 Ft 2009.05.08 –  
2009.07.31. 

Puskin, Vasút, Ady, Bajcsy-
Zs., Madarász, Eötvös, 
Bonyhai, Tavasz, Csabai, Jó-
kai, Martinovics utcák. 



Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 

 

 15

Szállító/Vállalkozó: Colas 
Építő Zrt. 3300 Eger, Deák 
F. u. 49. – Maár Ferenc terü-
leti ig., Keresztes Csaba – 
területi főmérnök 
 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 
Városi Hu-
mánsegítő és 
Szoc. Szolgá-
lat 

Építési 
beruházás 

A Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat aka-
dálymentesítési munkái. 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzatának 
Városi Humánsegítő és Szo-
ciális Szolgálat – Kovács 
Edina igazgató 
Szállító/Vállalkozó: Szépe 
Sándor egyéni vállalkozó 
Mezőberény, Puskin u. 24. – 
Szépe Sándor kőműves mes-
ter 

10 877 795 Ft 2008.09.22 –  
2009.03.31. 

 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Útépítési munkák: Hattyú 
utca, Óvoda köz, Sas utca 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester;  
 
Szállító/Vállalkozó: Colas-
Debrecen Útépítő Zrt. 4025 

13 895 000 Ft 2008.09.10 – 
2008.10.31. 

 



Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 
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Debrecen, Barna u. 15. – 
Károly Ferenc vezérig. 
 
 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Útfelújítási munkák: 
Puskin utca, Madách ut-
ca, Deák Ferenc utca  

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester;  
 
Szállító/Vállalkozó: Colas-
Debrecen Útépítő Zrt. 4025 
Debrecen, Barna u. 15. – 
Károly Ferenc vezérig. 
 
 

29 480 308 Ft 2008.09.10 – 
2008.10.31. 

 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Mezőberény Kálmán 
Fürdő 20 m2-es gyermek 
medence építése, és egy 
190 m talpmélységű kút 
fúrása. 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester;  
Szállító/Vállalkozó: 
BORGULA-ÉP Kft. Mező-
berény, Jeszenszky u. 20.-
Borgula György ügyvezető, 

20 815 535 Ft 2008.09.02. – 
2008.12.20. 

Szerződés szövegének pon-
tosítása: „A 2007. évi 
CXXVII. tv. 142§ (1)bek .b) 
pont al. az ÁFA megfizetésé-
re a szolgáltatás igénybeve-
vője (a Megrendelő) kötele-
zett.” 
A módosítás egyéb adatot 



Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 
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vállalkozó 
 
 

nem érint. 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Mezőberény, Kálmán 
Fürdő gyógymedence 
hidraulikai és szerkezeti 
átalakításának megvalósí-
tása 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester; 
Szállító/Vállalkozó: 
BORGULA-ÉP Kft. Mező-
berény, Jeszenszky u. 20.-
Borgula György ügyvezető, 
vállalkozó 
 

19.966.059 Ft 2008.03.03. - 
2008.05.10. 

 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Szolgálta-
tás-
megrende-
lés 

2008/030 Szerződés Me-
zőberény Város közvilá-
gításának üzemeltetése, 
karbantartása 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester  
Szállító/Vállalkozó: DÉ-
MÁSZ Zrt.-Hiezl József 
igazgatósági tag, vezérigaz-
gató-helyettes; Braun Miksa 
vezérigazgatósági főtanács-
adó 

4.350.156 Ft éves 
díj 

2008.01.01. - 
2012.12.31. 

 



Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 
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Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Mezőberény Város belte-
rületén a Galilei és Pipa 
utca burkolat-
megerősítése 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester;  
Szállító/Vállalkozó: 
Swietelsky Építő Kft. Bé-
késcsabai Főépítés-
vezetőség 5600 Békéscsaba, 
Ipari út 44-46. 
 

8.412.900 Ft 2007.11.30. - 
2007.12.10. 

 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Mezőberény városában 
belterületi lakóutak bur-
kolat megerősítése az 
alábbiak szerint: 02. rész: 
Vésztői út, Luther Már-
ton tér burkolat-
megerősítése 848 m 
hosszban 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata-
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester; Szállí-
tó/Vállalkozó: Swietelsky 
Építő Kft. Békéscsabai 
Főépítésvezetőség 5600 
Békéscsaba, Ipari út 44-46. 
 
 

8.339.075 Ft 2007.08.09. - 
2007.11.30. 

 



Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 
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Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Mezőberény Polgármes-
teri Hivatal külső nyílás-
záróinak a cseréje 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester; Szállí-
tó/Vállalkozó: Károlyi és 
Társa Építési Vállalkozó 
Kft.-Károlyi László 
 

23.541.667.- Ft 2006. június 15. - 
2008. november 30. 

 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Mezőberény, Békési u. 17. 
szám alatti épület átalakítása 

Megrendelő: Mezőberény Város 
Önkormányzata -Cservenák Pál 
Miklós polgármester; 
Szállító/Vállalkozó: Integrál 
Építő Zrt.-Bődi János elnök, 
vezérigazgató 
 

42.012.500.- Ft 2007.08.14.-
2007.12.21. 

 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Mezőberény, Békési út 
Városháza – Szociális 
Otthon közötti tömbbelső 
út és parkoló építési 
munkái 

Megrendelő: Mezőberény Vá-
ros Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós polgár-
mester; 
Szállító/Vállalkozó: Károlyi és 
Társa Építési Vállalkozó Kft.-
Károlyi László 
 

12.080.000.- Ft 2006.11.16. - 
2007.10.31. 

Szerződés módosítás: 
2009.04.28. 
Módosított vállalkozói díj: 
17.699.295 Ft 
Végszámla ideje: 
2009.06.30. 



Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 
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Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Mezőberényi 
Wenckheim-Fehérváry 
kastély főépület tetőszer-
kezetének felújítása 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester; Szállí-
tó/Vállalkozó: Borgula-Ép  
Kft.-Borgula György 
 

14.999.827.-  Ft 2007. április 21. - 
2007. augusztus 31. 

 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Mezőberény, Kölcsey úti ját-
szótér kivitelezése 

Megrendelő: Mezőberény Város 
Önkormányzata -Cservenák Pál 
Miklós polgármester; Valentinyi 
Károly alpolgármester;  
Szállító/Vállalkozó: Woodshop 
Kft. Biatorbágy, Jókai u. 22. Szil-
ágyi András ügyvezető igazgató 
 

6.666.667.- Ft 2007.07.09.-
2007.07.20. 

 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Mezőberény városában belte-
rületi lakóutak burkolat meg-
erősítése az alábbi részek 
szerint: 02. rész: Zrínyi sugár-
út, Kinizsi utcai, Thököly utcai 
lakóút burkolat megerősítése 
1709 m hosszban 
 

Megrendelő: Mezőberény Város 
Önkormányzata -Cservenák Pál 
Miklós polgármester; Szállí-
tó/Vállalkozó: Hódmezővásárhe-
lyi Útépítő Kft., Hódmezővásár-
hely, Lázár u. 10. sz. 

35.349.000.- Ft 2006. június 02. - 
2007. május 31. 

 



Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 
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Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Mezőberény városában 
belterületi lakó-utak bur-
kolat megerősítése az 
alábbi részek szerint: 03. 
rész: Kölcsey, Liget ut-
cai, Liget téri, Hajnal 
utcai lakóút megerősítése 
1106 m hosszban 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester; Szállí-
tó/Vállalkozó: Hódmezővá-
sárhelyi Útépítő Kft., Hód-
mezővásárhely, Lázár u. 10. 
sz. 
 

22.345.333.-  Ft 2006. június 02. - 
2007. május 31. 

 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Mezőberény Városi Li-
getben bérlakás építése 
garázs épülettel 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester; Szállí-
tó/Vállalkozó: Berény-Ép  
Kft.-Kmetykó István 

13.333.333.- Ft 2006. augusztus 11. - 
2006. december 30. 

Határidő módosítás: 2007. 
január 10. 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri  
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Mezőberény városában 
belterületi lakóutak bur-
kolat megerősítése az 
alábbi részek szerint: 01. 
rész: Vásártér utcai lakó-
út burkolat megerősítése 
292 m hosszban 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester; Szállí-
tó/Vállalkozó: Hódmezővá-
sárhelyi Útépítő Kft., Hód-
mezővásárhely, Lázár u. 10. 
  

6.614.000.- Ft 2006. június 02. - 
2006. november 30. 

 



Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 
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Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Mezőberény, Munkácsy 
u. 10. sz., Munkácsy u. 
12. sz., Zrínyi sgt. 20. sz., 
Kinizsi u. 13. sz., Liget u. 
5. sz., Zámenhoff u. 1/1. 
sz., Zámenhoff u. 1/2. sz. 
alatti belvízkárt szenve-
dett önkormányzati  épü-
letek felújítása 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester; Szállí-
tó/Vállalkozó: Szépe Sándor 
építési vállalkozó és kivite-
lező 

10.137.500.-  Ft 2006.05.29. - 
2006.10.31. 

Vállalkozói díj változás: 
Nettó 9.071.667 Ft 
Határidő módosítás: 2006. 
november 27. 
A Liget u. 5. sz. alatti ingat-
lan kikerül a szerződés tár-
gya közül 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Madárfigyelő állomás és 
Madarak Háza látogató-
központ létesítése 

Megrendelő: Mezőberény Város 
Önkormányzata -Cservenák Pál 
Miklós polgármester; 
Szállító/Vállalkozó: Integrál 
Építő Zrt. - Bődi János el-
nök-vezérigazgató 
 

102.080.000.- Ft 2006. június 23. - 
2006. október 31. 

Teljesítési határidő módosí-
tás: 2006. november 30. 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Mezőberény-Bélmegyer 
Kistérségi Általános Is-
kola Petőfi utcai torna-
termének átalakítása 

Megrendelő: Mezőberény Város 
Önkormányzata -Cservenák Pál 
Miklós polgármester; 
Szállító/Vállalkozó: Berény 
Ép Kft. Mezőberény, Olt-
ványkert u. 3. 
 

4.676.625.- Ft 2006. július 18. - 
2006. augusztus 30. 

 



Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 
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Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Mezőberény, Thököly 
Imre utcai lakóút útbur-
kolat megerősítése 

Megrendelő: Mezőberény Város 
Önkormányzata –Cservenák Pál 
Miklós polgármester; Dr. Han-
tos Katalin jegyző; Szállí-
tó/Vállalkozó: Debreceni 
Magas-, Mély- és Útépítő 
Rt. Debrecen, Barna utca 
15. 
 

9.919.648.-Ft 2005. szept. 20. - 
2005. okt. 15. 

 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Mezőberény Mónus Illés 
utca útburkolat megerősí-
tése 

Megrendelő: Mezőberény Város 
Önkormányzata -Cservenák Pál 
Miklós polgármester; , Dr. Han-
tos Katalin jegyző; Szállí-
tó/Vállalkozó: Debreceni 
Magas-, Mély- és Útépítő 
Rt. Debrecen, Barna utca 
15. 

8.024.316.- Ft 2005. szept. 20. - 
2005. okt. 15. 

 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Mezőberény területén 7 
db. lakóút útburkolat 
megerősítése 

Megrendelő: Mezőberény Város 
Önkormányzata -Cservenák Pál 
Miklós polgármester; 
Szállító/Vállalkozó: Debre-
ceni Magas-, Mély- és Út-
építő Rt. Debrecen, Barna 
utca 15. 
 

37.286.765.- Ft 2005.szept.05. - 
2005.okt.15. 

 



Mezőberény Város Önkormányzati Hivatala, és más intézményei  által kötött nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2004. január 1-től 
Szerződések adatainak közzététele 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B §-ban meghatározott adatok közzétételéről ( „ Üvegzseb” informá-
ciók 2004. január 1-től kezdődően)  

A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 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 

Bonyolító Költ-
ségvetési In-
tézmény neve 

A szerződés 
megnevezé-
se (típusa) 

A szerződés tárgya Szerződést kötő személyek neve 
: 

(megrendelő- szállító) 

A szerződés érté-
ke(nettó) 

A szerződés időtartama 
(amennyiben határozott 

idejű) 

A szerződés módosításával kap-
csolatos adatok: 
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Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Árube-
szerzés, 
szolgálta-
tás meg-
rendelés 

Telefonközpont kialakí-
tás, Városi optikai háló-
zathoz csatlakozó rend-
szer telefon alközponti 
rendszer szállítása, besze-
relése, beüzemelése, és a 
kezelők kioktatása 

Megrendelő: Mezőberény Város 
Önkormányzata -Cservenák Pál 
Miklós polgármester; 
Szállító/Vállalkozó:  Robert 
Bosch Kft. Budapest Gyöm-
rői út 120. sz. 

7.440.000.- Ft 2005. május 03. - 
2005. június 25. 

 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Városi strandon gyer-
mekmedence építése 

Megrendelő: Mezőberény 
Város Önkormányzata -
Cservenák Pál Miklós pol-
gármester; Szállí-
tó/Vállalkozó: Alterra Építő-
ipari Kft.: Juhász Béla ügy-
vezető igazgató 
 

38.400.000.- Ft 2004. október 01. - 
2005. május 15. 

Teljesítési határidő módosí-
tás: 2005. május 25. 
Vállalkozói ár módosítás: 
Nettó 45.200.000 Ft 
Teljesítési határidő módosí-
tás: 2005. június 15. 

Mezőberény 
Városi Ön-
kormányzat  
Polgármesteri    
Hivatala 

Építési 
beruházás 

Mezőberény, Luther u. 1. 
sz. alatt 3 db lakás kiala-
kítása 

Megrendelő: Mezőberény Város 
Önkormányzata -Cservenák Pál 
Miklós polgármester; 
Szállító/Vállalkozó: Berény 
Ép. Kft.: Kmetykó István 
 

9.500.000.- Ft 2004.09.10.-
2005.01.05. 

 

 


