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ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 

A Regionális Fejlesztési Holding Zártkör űen Működő Részvénytársaság gazdálkodásával 
összefügg ő - nettó ötmillió forintot elér ő vagy azt meghaladó érték ű- 2010.07.01-2011.09.15. 
napja közötti id őszak vonatkozásában kötött szerz ődések 

 

 

 

Szerződés 
megnevezése 

(típusa) 

Tárgya Szerz ődést köt ő 
felek neve 

Szerződés 
értéke 

Szerződés 
kelte 

Árubeszerzés nemleges     

Építési beruházás      

 vállalkozási Megrendel ő 
tulajdonában lév ő 
„Orienter Ipari 
Park” elnevezés ű 
ipari-logisztikai 
terület részét 
képező 028/34 
hrsz. számú 
ingatlanon 120m2 
alapterület ű 
könny űszerkezet ű 
faszerkezet ű ház, 
iroda el őkészítése 
a Vállalkozó 
telephelyén, majd 
annak felépítése 

BRAVIO 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

19.625.000.-
Ft+áfa 

2011.09.05. 

Szolgáltatás 
megrendelés 

     

 megbízási RFH Zrt jogi 
átvilágításához 
kapcsolódó 
pénzügyi, 
gazdasági és 
adójogi 
átvilágítása és 
ehhez kapcsolódó 
szakért ői anyag 
elkészítése 

S&M Economix 
Számviteli, 
Könyvvizsgálati 
és 
Adótanácsadó 
Kft 

5.400.000.-
Ft+áfa 

2010.07.19. 

 megbízási Komplex átfogó 
jogi vizsgálat a 

Dr. Szabó Iván 6.000.000.- 2011.01.14. 



 2 

Megbízó 
működésével 
összefüggésben 
és ennek 
eredményeképpen 
készítsen jogi 
jelentést 

Ügyvédi Iroda Ft+áfa 

 üzemeltetés „Intermodális 
közforgalmú ipari-
logisztikai terület 
kommunális vízi 
közmű 
ellátásának, bels ő 
közlekedési és 
elektromos 
infrastruktúrájána
k kiépítése 
Fényeslitke-
Komoró 
térségben tárgyú” 
projekthez 
kapcsolódóan a 
terület vízellátása 
érdekében az RFH 
Zrt tulajdonában 
álló Fényeslitke 
05/34 hrsz-ú 
ingatlanon 
kialakított 
4.számú vízm ű 
kúthoz 
kapcsolódó bels ő 
víz, szennyvíz, 
csapadékvíz és 
úthálózat 
üzemeltetése 

VÁRDA-VÍZ Kft 9.730.871.-
Ft+áfa/év 

2011.01.17. 

 megbízási Az Intermodális 
közforgalmú ipari-
logisztikai terület 
kialakítása 
Fényeslitke-
Komoró 
térségében 
tárgyú, 
ÉAOP1.1.1/C-
2009-0002 
azonosító számú 
kiemelt projekthez 
kapcsolódóan a 
az RFH Zrt 
tulajdonában álló 

Pro-Test 
Consulting 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

1.411.200.-
Ft+áfa/hó 

2011.06.29. 
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Fényeslitke- és 
Komorói 
ingatlanok és az 
ingatlanokon lév ő 
valamennyi ( 
szerződésben 
megjelölt) 
műtárgy védelme 

Vagyonértékesíté
s, 
vagyonhasznosítá
s 

     

 Kisajátítást 
helyettesít ő 
adásvételi 
szerződés 

Fényeslitke 
ingatlan átruházás 

Magyar Állam 
nevében eljáró 
Nemzeti 
Infrastruktúra 
Fejleszt ő Zrt 

41.760.216.-
Ft 
(0113/12hrsz
) 

30.773.625.-
Ft (050/37 
hrsz) 

5.358.970.-Ft 
(028/42hrsz) 

2010.07.12. 

Vagyon-és 
vagyon érték ű jog 
átadás 

nemleges     

Koncesszióba 
adás 

nemleges     

 

 


