
Tárgy: Kovács és Társa Bt. székhelyhasználati kérelme 

15/2021. (II.1.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Kovács és Társa Bt. a 

Kiskunhalas Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, Kiskunhalas, 

3935 hrsz., természetben a 6400 Kiskunhalas Petőfi Sándor u. 7-9. szám alatti 

ingatlant bérlet használati jogcímen székhelyként használja, és az ingatlant a Kovács 

és Társa Bt. székhelyeként a cégnyilvántartásba bejegyeztesse. 

2. A szükséges jognyilatkozatok megtételéről saját hatáskörömben gondoskodom. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 

INDOKOLÁS 

A Kovács és Társa Bt. nevében Lajkóné Kovács Réka Ügyvezető székhelyhasználat iránti 

kérelemmel kereste meg Kiskunhalas Város Önkormányzatát.  

Kérelmében az Önkormányzat hozzájárulását kérte ahhoz, hogy a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, Kiskunhalas, 3935 hrsz., természetben a 6400 

Kiskunhalas Petőfi S. u. 7-9. szám alatti ingatlant bérlet használati jogcímen székhelyként 

használja, és az ingatlant a Kovács és Társa Bt. székhelyeként a cégnyilvántartásba 

bejegyeztesse. 

A Kovács és Társa Bt. visszterhes hasznosításában van az Önkormányzati tulajdonú ingatlan, 

melyet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 §. (1) 

bekezdés 7. pontjában rögzítettek alapján a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok közül a településfejlesztési célba tartozó kulturális szolgáltatás 

keretében a városban működő szervezeteknek rendezvényteret adó tevékenység elvégzésével 

kapcsolatos feladatok teljesítése érdekében, továbbá egyéb kulturális és vendéglátóipari célra 

hasznosít. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 

továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 

hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban 

 

Kiskunhalas, 2021. február 1. 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 

 



 

SZÉKHELYHASZNÁLATI  HOZZÁJÁRULÁS 

 

Alulírott Fülöp Róbert 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 27. szám alatti lakos, mint Kiskunhalas 

Város polgármestere nyilatkozom, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint a 

Kiskunhalas, 3935 hrsz., természetben a 6400 Kiskunhalas Petőfi Sándor u. 7-9. szám alatt 

található ingatlan tulajdonosa ezennel hozzájárul ahhoz, hogy a Kovács és Társa Bt. az ingatlant 

bérlet használat jogcímén székhelyéül (telephelyéül/fióktelepéül) használja és ekként a 

cégnyilvántartásba bejegyeztesse. 

 

Kiskunhalas 2021. február     . 

 

 

Tulajdonos aláírása: _________________________________________ 

Tulajdonos neve:  Fülöp Róbert polgármester 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Tanú 1. Tanú 2. 

Aláírás: ____________________________ Aláírás: ____________________________ 

Név:     ____________________________ Név:     ____________________________ 

Lakcím: ____________________________ Lakcím: ____________________________ 

 

 

 


