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Foglalkoztatottak

		2. melléklet 3.3. I. közzétételi egység: A foglalkoztatottak		2017.év

		Adatszolgáltató:     Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

		Megnevezés		I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		Összesen

		Foglalkoztatottak munkajogi létszáma (fő)		2,045		2,054		2,220

		Személyi juttatások kiemelt költségvetés előirányzat teljesítése (eFt) bruttó		2,490,956		2,503,119		2,387,898



		Vezetők (osztályvezető és ennél magasabb beosztás)

		Vezetők illetménye  (eFt) bruttó		130,956		154,205		138,930

		Vezetők rendszeres juttatásai [jutalom (beleértve a jubileumi jutalmat is), mobiltelefon-használat, szolgálati gépjármű használata, cafeteria, szociális juttatás] (eFt) bruttó		10,841		2,060		1,728

		Vezetők költségtérítése [reprezentáció, ruházati illetmény, munkábajárás, külföldi kiküldetés napidíja, belföldi napidíj, saját gépjármű szolgálati célú igénybevétele ] (eFt) bruttó		657		846		5500



		Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások (eFt) bruttó

		a) jutalom (beleértve a jubileumi jutalmat is)		7,934		19,515		39,129

		b) cafeteria		280,081		5,234		7,796

		c) ruházati utánpótlási illetmény				34		81,125

		d) mobiltelefon-használat		933		909		902

		e) szolgálati gépjármű használata

		f) saját gépjármű szolgálati célú igénybevétele		209		515		534

		g) albérleti hozzájárulás		232		851		733

		h) lakástámogatás

		i) munkábajárás költségtérítése		3,231		15,234		11,251

		j) szociális juttatások (szociális segély, születési segély, beiskolázási segély, temetési segély, üdülési támogatás)		251		377		7,239
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5 M Ft szerződések

		2. melléklet 3.3. III. Közzétételi egység (nettó 5 millió forintot elérő vagy meghaladó értékű szerződések)

		Adatszolgáltató: Csongrád MRFK				2017. év III. negyedév

		Szerződés megnevezése (típusa)

dr. Szilvási Éva: 
Árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adás		Szerződés tárgya		Felek neve/megnevezése		Szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értéke (eFt)

dr. Szilvási Éva: 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.		Szerződés időtartama

		árubeszerzés

dr. Szilvási Éva: Árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adás
		tisztítószerek, tisztító eszközök		Brilliance Distributor Kft.		14,500		2017.06.22.-2018.06.21.

		árubeszerzés

dr. Szilvási Éva: Árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adás						

dr. Szilvási Éva: 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.		toalettpapír, kéztölő		Duna Papír Kft.		7,428		2017.08.15.-2018.08.15.

		árubeszerzés

dr. Szilvási Éva: Árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adás
		Egyéni védőeszközök		Havancsák Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft.		8,000		2017.07.04.-2018.07.04.

		szolgáltatás megrendelése		Röszke,Nagylak Autópálya HÁT wifi kiépítés		Lenár-Jagd Kereskedelmi és Szolg. Kft.		13,460		2017.04.05-2017.04.15.

		Közreműködési szerződés		Egészségügyi ellátás Röszke Tranzitzóna 24 órás, 2fő		Oxyvital 2002. Kft		8,000		2017.05.15.-2017.12.31.

		szolgáltatás megrendelése		Határnyiladék tisztítása (fűkasza, bozótmentesítés)		Szoliter Építőipari Szolgáltató Kft.		14,800		2017.07.01.-2018.06.30.

		szolgáltatás megrendelése		IBH I. II.kerítés vegyszeres gyomírtás, nyomvonal tisztítás		Zöldterület Kezelő Kertészeti Kft.		7,998		2017.07.01.-2017.07.24.

		szolgáltatás megrendelése		IBH Gyorstelepítésű drótakadály gyomírtás		Zöldterület Kezelő Kertészeti Kft.		7,000		2017.08.17.-2018.08.16.













































		

dr. Szilvási Éva: Árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adás
		

dr. Szilvási Éva: Árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adás		

dr. Szilvási Éva: Árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adás
		

dr. Szilvási Éva: Árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adás
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50 e_Adomány

		26/2010. (XII.29.) BM utasítás 14-15.pont 

		Adatszolgáltató:  Csongrád MRFK 2017. III. negyedév				Az adomány értéke (Ft)

		Adományozó megnevezése és székhelye		Az adomány leírása		könyv szerinti érték (bruttó, nettó)		piaci érték		Az adomány felhasználásának célja vagy rendeltetése		Az adomány elfogadójának megnevezése és székhelye



		Algyő Nagyközség Önkormányzat 6750 Algyő Kastélykert u. 40.		 pénztámogatás		950.000.-		950.000.-		Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Szeged RK Tarjáni Rendőrörs algyői körzeti megbízottak szolgálati feladataival kapcsolatos (személyi, tárgyi és működési) költségek fedezetére		Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 6722 Szeged Kossuth L. sgt. 22-24.

		Székkutas Községi Önkormányzat 6721 Székkutas Béke u. 2.		pénztámogatás		300.000.-		300.000.-		Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Hódmezővásárhely RK Székkutas rendőrörs körzeti megbízottak szolgálati feladataival kapcsolatos (személyi, tárgyi és működési) költségek fedezetére		Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 6722 Szeged Kossuth L. sgt. 22-24.

		Csongrád Megyei Önkormányzat 6720 Szeged Tisza L. krt. 2-4.		pénztámogatás		2.000.000.-		2.000.000.-		Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság részére 1.500.000.- Ft, Bűnügyi Igazgatóság részére 500.000.- Ft rendőrszakmai migrációs szolgálati feladatok ellátásával kapcsolatos költségekre		Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 6722 Szeged Kossuth L. sgt. 22-24.
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