A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések:
244/2008. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza Huber Helgát a Kiskunhalasi Martonosi Pál
Városi Könyvtár igazgatói teendőinek ellátásával, 2008. november 1-től 2013 október 31-ig.
245/2008. Kth.
Kiskunhalas város Képviselő-testülete Varga-Sabján Gyula igazgató úr közalkalmazotti
jogviszonyát 2008. november 01. napjától kezdődően, 2009. január 15-ig tartó felmentési
idővel megszünteti. A Képviselő-testület Varga-Sabján Gyula igazgató urat a munkavégzés
alól a számára még időarányosan járó szabadság és átadás-átvétel ügyintézésére számított
idő figyelembe vételével 2008. június 15. napjával mentesíti, egyúttal Varga-Sabján Gyula
igazgató úrnak végleges nyugállományba vonulás alkalmából Kiskunhalas város
könyvtárügyének szolgálatáért, a Martonosi Pál Városi Könyvtárban végzett magas
színvonalú szakmai munkájáért kifejezi köszönetét és elismerését.
246/2008. Kth.
Oktatási és Kulturális miniszter által adományozható oktatási elismerésekre felterjesztés.
247/2008. Kth.
Bács-Kiskun Megyei Közoktatásáért Közalapítvány "Pro Educatione" díjra felterjesztés.
248/2008. Kth.
Kiskunhalas Város Sportösztöndíjának odaítélése.
Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2008. szeptember hó 29-én megtartott ülésén hozott döntések:
250/2008. Kth.
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv.
22.§ (1) bekezdése alapján Mándity László Ügyrendi Bizottságban meglévő tagságát 2008.
szeptember 30. napjával megszünteti és 2008. október 1. napjával a Környezetvédelmi,
Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztja.
A Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság nem képviselő tagjának Gregó Sándor
Kiskunhalas, Bokányi Dezső u. 15.sz. alatti lakost 2008. október 1. napjával megválasztja.
251/2008. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzat 2008. évi
költségvetésének I. féléves helyzetéről szóló beszámolót elfogadja és megállapítja, hogy a
költségvetési rendeletben meghatározottak szerint, a benyújtott módosító előterjesztések és a
bevételek teljesülése alapján folytatta gazdálkodását. Törekedett a megtakarításokra, a
betervezett tartalékait nem használta fel.
252/2008. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete vállalja, hogy a 2008. évi költségvetésébe, az
Önkormányzati Tűzoltóság 37 méteres emelő magasságú magasból mentő gépjármű nyertes
pályázatának saját erejét, azaz 28,0 mFt-ot beépíti, s az összeget az OKF 1002300200283494-0000000 számlájára 2008. szeptember 30-áig átutalja.

253/2008. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete vállalja, hogy a 2008. évi költségvetésébe, az
Önkormányzati Tűzoltóság országúti gyorsbeavatkozó zártfelépítményes műszaki mentő
gépjármű nyertes pályázatának Kiskunhalas Város Önkormányzatát terhelő lakosságarányos
saját erejét, azaz 3.805 eFt-ot beépíti, valamint a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Önkormányzatai, valamint Kiskunmajsa, Szank és Csólyospálos önkormányzatai által
határozatban vállalt önerejének átutalását megkéri.
254/2008. Kth.
1./ Képviselő-testület a 2008-as költségvetésében 3.300,- eFt-t biztosít a Kistérségi
közmunkaprogram Kiskunhalasra eső részének előfinanszírozására, mely összeg tartalmazza
a 325.251,-Ft-s önerőt is.
2./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Halasi Többcélú Kistérségi
Társulással kötendő közmunkaprogram finanszírozási megállapodás aláírására.
255/2008. Kth.
A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításakor az önkormányzati tulajdonú,
távhővel ellátott, Bocskai u. 5-7. és Kuruc vitézek tere 41-42. szám alatti lakások
fűtéskorszerűsítéséhez az Önkormányzati lakások közös költsége megnevezésű előirányzat
4.500 eFt-tal történő megemelésével fedezetet biztosít.
256/2008. Kth.
1. Képviselő-testület közzéteszi a mellékelt pályázati felhívást civil szervezetek, közösségek,
magányszemélyek, kulturális, közgyűjteményi célú gazdasági társaságok, intézmények és
médiumok részére, melyben 2008. évi végi, események lebonyolítására lehet pályázni,
mindösszesen 1 millió forint értékben.
2. A Képviselő-testület a beérkezett pályázatok előzetes szakmai véleményezésre szakértői
munkacsoportot hoz létre, melynek tagjai: Oláh Adrián, Kovács Ibolya, Csorvási Zoltán,
Boross Helga, Dr. Schindler Árpád, Gáspár Csaba és Tóth Ilona
3. A Képviselő-testület megbízza a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottságot, hogy
szakértői munkacsoport javaslata alapján döntsön a támogatások odaítéléséről.
4. A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés módosításakor felkéri a Jegyzőt, hogy ezt az
összeget vezettesse át a Humánpolitikai főosztály "Közművelődési feladatok" költséghelyére.
257/2008. Kth.
1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Város Polgármesterét a Magyar
Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda által előkészített
támogatási szerződés megkötésére:
„Kiskunhalas, Bajcsy-Zsilinszky utca parkoló építése”
Összes költség
19 246 210 Ft
Elnyert támogatás
12 182 912 Ft
Saját forrás
7 063 298 Ft
A támogatással megvalósítani tervezett fejlesztés összes költsége 19 246 210 Ft, az elnyert
támogatás: 12 182 912 Ft.
Saját forrás szükséglet 7 063 298 Ft, melyet a Képviselő-testület a 2008. évi költségvetési
rendeletében biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötéséhez
szükséges nyilatkozatok megtételére.
2./ A Képviselő-testület a 186/2008 Kth.sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

3.) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Jegyző vizsgálja meg a pályáztatási eljárás
törvényességét és a soron következő képviselő-testületi ülést tájékoztassa.
258/2008. Kth.
1.)Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Rakodó utcai járda építését 7 000 E Ft saját
forrás biztosításával jóváhagyja, a fejlesztés összköltségét a 2008. évi költségvetési
rendeletében biztosítja.
2.)A képviselő-testület elrendeli, hogy a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság, a
Városfejlesztési osztály munkatársa valamint a tervező, együtt vizsgálja meg a járdaépítés
kivitelezési költségcsökkentésének lehetőségét és a munkát ennek alapján végezzék el.
3.)A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges szerződések és
megállapodások aláírására.
259/2008. Kth.
A Képviselő-testület elrendeli, hogy ismételten kerüljön felülvizsgálatra az „Egyes helyi
jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról” szóló rendelet.
A rendelet módosítását a december 15-i képviselő-testületi ülésre kell beterjeszteni.
260/2008. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Kiskunhalas Város
közvilágításának további üzemeltetését és karbantartását a Dél-Magyarországi
Áramszolgáltató Zrt. (6720 Szeged, Klauzál tér 9.) végezze a mellékelt szerződéstervezetben
foglaltak szerint.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés - titoktartási kötelezettségről szóló fejezet
kivételével- történő aláírására.
261/2008. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal iratainak
selejtezésére, iratok rendezésére a 2009. évi költségvetésében 6 millió forint fedezetet biztosít.
Felkéri a jegyzőt, hogy a feladat ellátására újabb ajánlatokat kérjen és a legjobb ajánlatot
adóval kössön megállapodást a munka elvégzésére. A feladat elvégzéséről 2009. június 30-ig
adjon tájékoztatást.
262/2008. Kth.
Kiskunhalas Városmenedzser Non-profit Kft. SZMSZ-ének elfogadása.

263/2008. Kth.
I.)
1. A Képviselő Testület a Halasi Városgazda Zrt. alapító okiratának számozását a 6. ponttól
kezdődően módosítja, tekintettel arra, hogy az alapító okiratban kettő 6. pont szerepel.

2. A Képviselő-testület elfogadja a Halasi Városgazda Zrt. Alapító Okirat módosításának
kiegészítését a Bács-Kiskun Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 03-10-100381/24 sorszámú
hiánypótló végzésében foglaltak alapján az alábbiak szerint:
A Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának „III. A
társaság cégjegyzése” elnevezésű pontjának új szövege:
11. A társaság cégjegyzésének módja:
11.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt, előnyomott,
vagy nyomtatott cégnév fölé a cégjegyzésre jogosult igazgatósági tag egy másik
igazgatósági taggal együttesen aláírja a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatának
megfelelően azzal, hogy az együttes cégjegyzésre jogosultak közül az egyik aláíró
mindig Dr. Fődi István igazgatósági tag.
A társaság bankszámlái felett a rendelkezési jogot az igazgatóság tagjai ugyanilyen
módon gyakorolják.
11.2. Cégjegyzésre jogosultak:
Bucsi Ferenc együttesen
Dr. Fődi István
Pásztor Gabriella
A Halasi Városgazda Zrt. Alapító Okiratának „IV. A társaság szervezete és működése”
elnevezésű pontja „12. Igazgatóság” pontjának új szövege:
13. Igazgatóság:
13.1. A társaság vezetésére 2008. szeptember 02. napjától 2009. március 31. napjáig
időre 3 tagú igazgatóságot választ.
Az igazgatóság tagjai:
Bucsi Ferenc
Dr. Fődi István Pásztor Gabriella Az alapító az igazgatóság elnökévé Bucsi Ferenc
igazgatósági tagot választja meg.
Az igazgatóság jogait és kötelezettségeit a Gt. szabályozza.
Az igazgatósági tagok feladataikat megbízásos jogviszonyban látják el.
13.2. Az alapító az igazgatóság tagjai közül Dr. Fődi István igazgatósági tagot a
társaság napi operatív irányításával, munkaszervezetének vezetésével bízza meg.
A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat Dr. Fődi István igazgatósági
tag önállóan gyakorolja, kivéve a társaság önálló ágazatainak vezetőit, akik felett a
munkáltatói jogokat az igazgatóság, mint testület gyakorolja.
A Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat I. sz.
kiegészítését a melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testülete a 230/2008.sz.
Határozatának 3. pontját a következőképpen
módosítja:
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. operatív irányításával
megbízott Dr. Fődi István igazgatósági tag részére feladatai ellátásért 200.000.Ft/hó összegű megbízási díjat állapít meg.

II.)
1. A Képviselő-testület a Halasi Városgazda Zrt. Alapító Okiratát 2008. október 1. napjától
az alábbiak szerint módosítja:
1.1 Az Alapító Okirat I. 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:
A társaság székhelye: 6400 Kiskunhalas, Városháza u. 2.
A társaság telephelye: 6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 9.
1.2 Az Alapító Okirat IV. 12.4. pontja helyébe a következő szöveg lép:
12.4 A közgyűlés hatáskörébe tartozik a Gt. 231. § (2) meghatározottakon túl:
- Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása,
- általános stratégiai tervének és éves üzleti tervének jóváhagyása,
- igazgatóság ügyrendjének jóváhagyása,
- felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- a társaság tulajdonát képező ingatlan, vagyoni értékű jog, üzletrész
elidegenítéséről, ingatlan megterheléséről, vásárlásról való döntés,
- gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, értékesítése,
igazgatóság részére felmentvény megadása.
1.3 Az Alapító Okirat IV. 13.3.és 13.4. pontja helyébe a következő szöveg lép:
13.3. Az igazgatóság feladatát és hatáskörét, működési rendjét az alapító tulajdonos
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott Igazgatósági
ügyrendben állapította meg.
13.4. Az igazgatóság részére adható felmentvény:
A társaság közgyűlése évente a zárszámadó közgyűlésen köteles napirendjére tűzni
az igazgatóság előző évi üzleti évben végzett munkájának értékelését. Ezen napirendi
pont keretében a közgyűlés határoz arról, hogy az igazgatóság részére megadja – e a
Gt. 30. §. (5) bekezdésében írt felmentvényt.
A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatóság az értékelt
időszakban a munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva
végezte.
2. A Képviselő-testület a határozat II.) pontjában elrendelt módosításokkal
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a melléklet szerint elfogadja.
2.

Halasi Városgazda

egységes

Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Alapító Okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
I. számú kiegészítése

2008. szeptember 29.

ALAPÍTÓ OKIRAT
zártkörűen működő részvénytársaság létrehozásáról, annak szervezetéről és működéséről,
amelyet az 1. pontban megjelölt alapító az alábbiak szerint alapított a 2006. évi IV. tv.
alapján:
I.
ALAPÍTÓ, A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE,
TEVÉKENYSÉGI KÖRE
1. A részvénytársaság alapítója:
A jelen társaság alapítója:
1.1. (Cég)név:
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Képviseli:
Dr. Várnai László polgármester
Székhely:
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Adószáma: 15338806-2-03
Ezen alapító okirat aláírásával is kötelezi magát, hogy a részvénytársaság alapításkori
alaptőkéjét kitevő összes részvényt a 7. pontban meghatározott arányban maga veszi át.
2. A társaság cégneve:
HALASI VÁROSGAZDA Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített neve:

HALASl VÁROSGAZDA Zrt.

3. A társaság székhelye:
A társaság székhelye: 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 1.
A társaság telephelye:
6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 9.
4. A társaság időtartama:
4.1. A társaság határozatlan időre alakul.

4.2. Előtársasági megállapodás:
A társaság tevékenységét 2007. július 01. napjával kezdi meg. Amennyiben ezen
időpontig az alapításkor nem látható okok miatt a részvénytársaság cégbejegyzése
nem történik meg, úgy a részvénytársaság tevékenységét 2007. július 01. napjától
előtársaságként azonnal megkezdi. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet
csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően
folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött
tevékenységet nem végezhet.
5. A társaság tevékenységi köre:
01.13 '08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
01.19 '08 Egyéb, nem évelő növény termesztése
01.25 '08 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
01.30 '08 Növényi szaporítóanyag termesztése
01.61 '08 Növénytermesztési szolgáltatás
01.62 '08 Állattenyésztési szolgáltatás
01.63 '08 Betakarítást követő szolgáltatás
01.64 '08 Vetési célú magfeldolgozás
02.10 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.30 '08 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
02.40 '08 Erdészeti szolgáltatás
17.23 '08 Irodai papíráru gyártása
18.12 '08 Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység
18.14 '08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20 '08 Egyéb sokszorosítás
32.30 '08 Sportszergyártás
32.99 '08 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
36.00 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
39.00 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.10 '08 Épületépítési projekt szervezése
41.20 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
42.11 '08 Út, autópálya építése
42.12 '08 Vasút építése
42.21 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.22 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

42.91 '08 Vízi létesítmény építése
42.99 '08 Egyéb m.n.s. építés
43.11 '08 Bontás
43.12 '08 Építési terület előkészítése
43.13 ’08 Híd, alagút építése
43.21 ’08 Villanyszerelés
43.22 '08 Víz, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31 '08 Vakolás
43.32 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33 '08 Padló-, falburkolás
43.34 '08 Festés, üvegezés
43.39 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.
43.91 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építése
43.99 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
52.21 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
55.10 '08 Szállodai szolgáltatás
55.20 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.30 '08 Kempingszolgáltatás
55.90 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21 '08 Rendezvényi étkeztetés
56.30 '08 Italszolgáltatás
58.11 '08Könyvkiadás
58.12 '08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.14 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 '08 Egyéb kiadói tevékenység
59.11 '08 Film-, video-, televízió műsorgyártás
59.12 '08 Film-, videogyártás-, televíziós program terjesztése
59.13 '08 Film-, video- és televíziós program terjesztése
59.14 '08 Filmvetítés
59.20 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
60.10 '08 Rádió műsorszolgáltatás
60.20 '08 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása
61.10 '08 Vezetékes távközlés

61.20 '08 Vezeték nélküli távközlés
61.90 '08 Egyéb távközlés
62.03 '08 Számítógép-üzemeltetés
63.11 '08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.91 '08 Hírügynökségi-tevékenység
63.99 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.10 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31 '08 Ingatlanügynöki tevékenység
69.20 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.21 '08 PR, kommunikáció
70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
73.11 '08 Reklámügynöki tevékenység
73.12 '08 Médiareklám
73.20 '08 Piac- és közvélemény-kutatás
74.10 '08 Divat-, formatervezés
74.20 '08 Fényképészet
74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.11 '08 Személygépjármű kölcsönzése
77.12 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.21 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
77.22 '08 Videokazetta, lemez kölcsönzése
77.29 '08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
77.31 '08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
77.32 '08 Építőipari gép kölcsönzése
77.33 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.35 '08 Légi szállítóeszköz kölcsönzése
77.39 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.40 '08 Immateriális javak kölcsönzése
78.10 '08 Munkaközvetítés
79.11 '08 Utazásközvetítés
79.12 '08 Utazásszervezés
79.90 '08 Egyéb foglalás
80.20 '08 Biztonsági rendszer szolgáltatás

81.10 '08 Építményüzemeltetés
81.21 '08 Általános épülettakarítás
81.22 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29 '08 Egyéb takarítás
81.30 '08 Zöldterület-kezelés
82.20 '08 Telefoninformáció
82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91 '08 Követelésbehajtás
82.99 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
84.11 '08 Általános közigazgatás
85.32 '08 Szakmai középfokú oktatás
85.51 '08 Sport, szabadidős képzés
85.52 '08 Kulturális képzés
85.59 08 M.n.s. egyéb oktatás
85.60 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
86.90 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
87.10 '08 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
87.20 '08 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
87.30 '08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
90.01 '08 Előadó-művészet
90.02 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
90.03 '08 Alkotó-művészet
91.01 '08 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.03 '08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
93.11 '08 Sportlétesítmény működtetése
93.12 '08 Sportegyesületi tevékenység
93.13 '08 Testedzési szolgáltatás
93.19 '08 Egyéb sporttevékenység
93.29 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
94.99 '08 Máshova nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
95.29 '08 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
96.02 '08 Fodrászat, szépségápolás
96.03 '08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
96.04 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

96.09 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
6. A társaság fő tevékenysége:
64.20 '08 Vagyonkezelés (holding)

II.
A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, A RÉSZVÉNYEK
7. A társaság alaptőkéje, részvények:
7.1. A társaság alaptőkéje 100.000.000 Ft, amely 76.000.000 Ft pénzbeli hozzájárulásból és
24.000.000 Ft apport hozzájárulásból áll.
7.2. Az alaptőke részvénytípusok és részvényfajták szerinti megoszlása:
- 500 db, egyenként 200.000 Ft névértékű 200.000 Ft kibocsátási értékű, egy
részvénysorozatú, névre szóló törzsrészvény.
8. A részvények megosztása:
A társaság alaptőkéjét az alapító az alábbiak szerint szolgáltatja és ennek megfelelően az
alaptőkét kitevő valamennyi részvényt a következő arányban és módon vásárolja meg:
- Kiskunhalas Város Önkormányzata alapító hozzájárulása 76.000.000 Ft készpénz, és
24.000.000 Ft apport, amelynek ellenében 500 db 200.000 Ft névértékű, névre szótó
törzsrészvény illeti meg.
9. A részvényesek vagyoni hozzájárulásának teljesítése:
9.1. A részvények készpénzellenértékeként az alapító a jelen alapító okirat aláírásától
számított 30 napon belül köteles befizetni az átvenni vállalt részvények névértékének
100%-át, így összesen 100.000.000,-Ft-ot a Raiffeisen Bank Zrt-nél megnyitott letéti
számlára.
9.2. Az esedékes készpénz-befizetési kötelezettségét nem teljesítő részvényest a társaság
vezérigazgatója 30 napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban
utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogok megszűnését
eredményezi.
A 30 napos határidő eredménytelen eltelte esetében a részvényesi jogok a határidő
lejártát követő napon a jogszabály erejénél fogva megszűnnek.
Erről a társaság igazgatósága a részvényest írásban köteles értesíteni. Az a
részvényes, akinek részvényesi joga az előző bekezdésben foglaltakra tekintettel
szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a gazdasági
társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel
tartozik.
10. A részvények előállítása és annak formai kellékei:

10.1. A társaság csak a cégbejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, illetve
szolgáltatása után adhat ki részvényt. A részvények kiadásáról és a részvénykönyv
vezetéséről az igazgatóság köteles gondoskodni. Az a részvényes, aki a részvény
eladásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a késedelem idejére
napi 10.000 Ft kötbért köteles fizetni a társaságnak.
10.2. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával,
dematerializált értékpapírként kell nyilvántartani. A részvények tartalmára a Gt. és
a Tpt. előírásai az irányadók.
Dematerializált értékpapír kibocsátása estén a kibocsátónak egy példányban értékpapírnak nem minősülő - okiratot is ki kell állítania, amely tartalmazza:
a) a tulajdonos neve kivételével az értékpapír jogszabályban meghatározott
valamennyi tartalmi kellékét,
b) a kibocsátásról szóló döntést,
c) a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét,
d) a kibocsátott értékpapírok számát, névértékét, és
e) a kibocsátó cégszerű aláírását, részvény esetén a kibocsátó részvénytársaság
igazgatósága két tagjának aláírását.
A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma,
a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az
értékpapírszámla tartalmazza.
III.
A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE
11. A társaság cégjegyzésének módja:
11.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt,
előnyomott, vagy nyomtatott cégnév fölé a cégjegyzésre jogosult igazgatósági tag
egy másik igazgatósági taggal együttesen aláírja a nevét a hiteles cégaláírási
nyilatkozatának megfelelően azzal, hogy az együttes cégjegyzésre jogosultak közül
az egyik aláíró mindig Dr. Fődi István igazgatósági tag.
A társaság bankszámlái felett a rendelkezési jogot az igazgatóság tagjai
ugyanilyen módon gyakorolják.
11.2. Cégjegyzésre jogosultak:
Bucsi Ferenc) együttesen
Dr. Fődi István együttesen
Pásztor Gabriella
IV.
A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
12. Közgyűlés:
12.1. A közgyűlés összehívásának módja:
A közgyűlés összehívása úgy történik, hogy azt az igazgatóság (vagy más
összehívásra jogosult) a közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően
a részvényeseknek meghívót küld.

A meghívónak tartalmaznia kell:
- a társaság nevét és székhelyét;
- közgyűlés helyét és idejét;
- a közgyűlés napirendjét;
- a szavazati jog gyakorlásához az alapító okiratban előírt feltételeket;
- a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.
12.2. A szavazati jog gyakorlásának feltételei és a szavazás módja:
A szavazásra jogosító névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati
joggal azok élhetnek, akik a közgyűlés napját megelőző munkanapon, a hivatalos
munkaidő végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre kerültek.
A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással a szavazólapok felmutatásával
történik. Az alaptőke legalább 60%-át képviselő részvényesek indítványára bármely
kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.
A közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára
szavazatszámláló bizottságot választ. A bizottság a szavazás eredményéről szóban
jelentést tesz, amelyet a közgyűlés elnöke ismertet. A szavazás - a közgyűlés eltérő
döntése hiányában - határozati javaslatonként történik. Először a módosító
javaslatokról, majd az eredeti határozati javaslatról kell szavazni.
A közgyűlés olyan határozata, amelyhez a Gt. az érintett részvényesek külön
hozzájárulását kívánja meg, akkor válik érvényessé, ha a szóban forgó részvényfajtát
képviselő részvényesek legalább háromnegyedes többsége külön hozzájárult. A külön
hozzájárulást a közgyűlési napirendi pont tárgyalása és szavaztatása előtt kell - az
alábbi eljárási mód mellett - beszerezni az érintett részvényesektől:
Az érintett részvényesek a közgyűlés előtt legalább 8 nappal írásban szavaznak az
előzetes hozzájárulás tárgyában. A szavazásra felszólító levélben meg kell jelölni a
szavazás leadására megadott határidőt és azt, hogy amennyiben ezen határidő alatt nem
nyilatkozik a részvényes, úgy tekintendő, mint aki a külön hozzájárulását megadta.
A szavazati jog mértéke: a részvényeseket - a részvények névértékéhez igazodóan 200.000 Ft-ként egy szavazat illeti.
A közgyűlés előzetes jóváhagyó határozata szükséges a társaság cégbejegyzésétől
számított 2 éven belül a társaság és az alapító, valamint a társaság és a szavazati jogok
legalább 10%-ával rendelkező részvényese közötti vagyonátruházási szerződés
létrejöttéhez.
A közgyűlés hatáskörébe tartozik a Gt. 231. § (2) meghatározottakon túl a Zrt. SZMSZnek, általános stratégiai tervének és éves üzleti tervének az elfogadása.
A Gt. 284. § (2) bekezdése alapján, ahol a jelen alapító okirat közgyűlést említ, azon a
részvényes Önkormányzat Képviselő-testületét kell érteni.
13. Igazgatóság:

13.1. A társaság vezetésére 2008. szeptember 02. napjától 2009. március 31. napjáig
időre 3 tagú igazgatóságot választ.
Az igazgatóság tagjai:
Bucsi Ferenc
Dr. Fődi IstvánPásztor Gabriella Az alapító az igazgatóság elnökévé Bucsi Ferenc
(igazgatósági tagot választja meg.
Az igazgatóság jogait és kötelezettségeit a Gt. szabályozza.
Az igazgatósági tagok feladataikat megbízásos jogviszonyban látják el.
13.2. Az alapító az igazgatóság tagjai közül Dr. Fődi István igazgatósági tagot a
társaság napi operatív irányításával, munkaszervezetének vezetésével bízza meg.
A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat Dr. Fődi István
igazgatósági tag önállóan gyakorolja, kivéve a társaság önálló ágazatainak
vezetőit, akik felett a munkáltatói jogokat az igazgatóság, mint testület gyakorolja.
14. A felügyelő bizottság:
14.1. A felügyelő bizottság 3 tagból áll. Az első felügyelő bizottságot az alapítók a jelen
alapító okirat 15. pontjában nevezik ki 5 évre. Ezt kővetően a felügyelő bizottságot a
Gt. 31. §-ban foglalt kivételével a közgyűlés választja 5 üzleti évre.
15. A könyvvizsgáló:
15.1. Az alapító által kinevezett könyvvizsgáló megbízása 2012. december 31. napjáig
szól.
16. A felügyelő bizottsági tagok és a Társaság első könyvvizsgálója:
Az alapító a társaság felügyelő bizottságának a tagjait, valamint a társaság első
könyvvizsgálóját az alábbiak szerint jelöli ki:
a) Az első felügyelő bizottság tagjai:
Lukács László
6400 Kiskunhalas, Pozsony u. 52.
Máté Lajos)
6400 Kiskunhalas, Pandúr u. 2.
Dr. Nagy Lajos
6400 Kiskunhalas, Szilády u. 26.
b) A könyvvizsgáló:
A könyvvizsgálatért személyesen is felelős személy: Rózsáné Takács Könyvvizsgálói
Kamarai tagsági száma: 005982
17. A társaság hirdetményei:
A társaság a hirdetményeit a Petőfi Népe című napilapban teszi közzé. A jogszabályban előírt
esetekben a társaság a hirdetményeit a Cégközlönyben és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.
törvényben megjelölt lapokban is közzéteszi.
18. Az alapítás várható költségei:
A társaság alapításának várható eljárási költségeit az alapító 275.000 Ft összegben
határozza meg, amely 100. 000 Ft illetékből, 25. 000 Ft közzétételi díjból, valamint 125. 000,Ft + 20% (25. 000 Ft) ÁFA ősszegű ügyvédi költségből áll.

19. Záró rendelkezések:
19.1. A jelen alapító okirat tartalma a Kiskunhalas Város Képviselő-testületének
174/2007. (VI.18.) számú alapítói határozatán, a 372/2007. (XII.17.) módosító
határozatán, a 46/2008. (XI.25.) módosító határozatán, a 77/2008. (III.31.)
módosító határozatán, a 229/2008 (IX.01.), a 230/2008 (IX.01.) számú, valamint a
.............../2008 (IX.29.) számú határozatán alapul.
19.2. A jelen alapító okiratban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott
kérdésekben a Gt., a Ptk. és a részvénytársaságokra vonatkozó más jogszabályi
rendelkezések az irányadóak.
A jelen alapító okiratot a társaság alapítói, mint akaratukkal mindenben egyezőt fogadták el
és írták alá.
Kiskunhalas, 2008. szeptember 29. napján

Halasi Városgazda
Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Alapító Okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
2008. szeptember 29.
ALAPÍTÓ OKIRAT
zártkörűen működő részvénytársaság létrehozásáról, annak szervezetéről és működéséről,
amelyet az 1. pontban megjelölt alapító az alábbiak szerint alapított a 2006. évi IV. tv.
alapján:
I.
ALAPÍTÓ, A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE,
TEVÉKENYSÉGI KÖRE
1. A részvénytársaság alapítója:
A jelen társaság alapítója:
1.1. (Cég)név:
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Képviseli:
Dr. Várnai László polgármester
Székhely:
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Adószáma: 15338806-2-03
Ezen alapító okirat aláírásával is kötelezi magát, hogy a részvénytársaság alapításkori
alaptőkéjét kitevő összes részvényt a 7. pontban meghatározott arányban maga veszi át.
2. A társaság cégneve:

HALASI VÁROSGAZDA Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített neve:

HALASl VÁROSGAZDA Zrt.

3. A társaság székhelye, telephelye:
A társaság székhelye: 6400 Kiskunhalas, Városháza u. 2.
A társaság telephelye:
6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 9.
4. A társaság időtartama:
4.1. A társaság határozatlan időre alakul.
4.2. Előtársasági megállapodás:
A társaság tevékenységét 2007. július 01. napjával kezdi meg. Amennyiben ezen időpontig az
alapításkor nem látható okok miatt a részvénytársaság cégbejegyzése nem történik meg, úgy a
részvénytársaság tevékenységét 2007. július 01. napjától előtársaságként azonnal megkezdi.
Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése
iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig
hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.
5. A társaság tevékenységi köre:
01.13 '08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
01.19 '08 Egyéb, nem évelő növény termesztése
01.25 '08 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
01.30 '08 Növényi szaporítóanyag termesztése
01.61 '08 Növénytermesztési szolgáltatás
01.62 '08 Állattenyésztési szolgáltatás
01.63 '08 Betakarítást követő szolgáltatás
01.64 '08 Vetési célú magfeldolgozás
02.10 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.30 '08 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
02.40 '08 Erdészeti szolgáltatás
17.23 '08 Irodai papíráru gyártása
18.12 '08 Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység
18.14 '08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20 '08 Egyéb sokszorosítás
32.30 '08 Sportszergyártás
32.99 '08 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
36.00 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
39.00 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.10 '08 Épületépítési projekt szervezése
41.20 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
42.11 '08 Út, autópálya építése
42.12 '08 Vasút építése
42.21 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.22 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
42.91 '08 Vízi létesítmény építése
42.99 '08 Egyéb m.n.s. építés
43.11 '08 Bontás
43.12 '08 Építési terület előkészítése
43.13 ’08 Híd, alagút építése
43.21 ’08 Villanyszerelés
43.22 '08 Víz, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31 '08 Vakolás
43.32 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33 '08 Padló-, falburkolás
43.34 '08 Festés, üvegezés
43.39 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.
43.91 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építése
43.99 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
52.21 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
55.10 '08 Szállodai szolgáltatás
55.20 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.30 '08 Kempingszolgáltatás
55.90 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21 '08 Rendezvényi étkeztetés
56.30 '08 Italszolgáltatás
58.11 '08Könyvkiadás
58.12 '08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.14 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 '08 Egyéb kiadói tevékenység

59.11 '08 Film-, video-, televízió műsorgyártás
59.12 '08 Film-, videogyártás-, televíziós program terjesztése
59.13 '08 Film-, video- és televíziós program terjesztése
59.14 '08 Filmvetítés
59.20 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
60.10 '08 Rádió műsorszolgáltatás
60.20 '08 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása
61.10 '08 Vezetékes távközlés
61.20 '08 Vezeték nélküli távközlés
61.90 '08 Egyéb távközlés
62.03 '08 Számítógép-üzemeltetés
63.11 '08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.91 '08 Hírügynökségi-tevékenység
63.99 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.10 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31 '08 Ingatlanügynöki tevékenység
69.20 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.21 '08 PR, kommunikáció
70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
73.11 '08 Reklámügynöki tevékenység
73.12 '08 Médiareklám
73.20 '08 Piac- és közvélemény-kutatás
74.10 '08 Divat-, formatervezés
74.20 '08 Fényképészet
74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.11 '08 Személygépjármű kölcsönzése
77.12 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.21 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
77.22 '08 Videokazetta, lemez kölcsönzése
77.29 '08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
77.31 '08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
77.32 '08 Építőipari gép kölcsönzése
77.33 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.35 '08 Légi szállítóeszköz kölcsönzése

77.39 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.40 '08 Immateriális javak kölcsönzése
78.10 '08 Munkaközvetítés
79.11 '08 Utazásközvetítés
79.12 '08 Utazásszervezés
79.90 '08 Egyéb foglalás
80.20 '08 Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.10 '08 Építményüzemeltetés
81.21 '08 Általános épülettakarítás
81.22 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29 '08 Egyéb takarítás
81.30 '08 Zöldterület-kezelés
82.20 '08 Telefoninformáció
82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91 '08 Követelésbehajtás
82.99 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
84.11 '08 Általános közigazgatás
85.32 '08 Szakmai középfokú oktatás
85.51 '08 Sport, szabadidős képzés
85.52 '08 Kulturális képzés
85.59 08 M.n.s. egyéb oktatás
85.60 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
86.90 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
87.10 '08 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
87.20 '08 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
87.30 '08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
90.01 '08 Előadó-művészet
90.02 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
90.03 '08 Alkotó-művészet
91.01 '08 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.03 '08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
93.11 '08 Sportlétesítmény működtetése
93.12 '08 Sportegyesületi tevékenység
93.13 '08 Testedzési szolgáltatás
93.19 '08 Egyéb sporttevékenység

93.29 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
94.99 '08 Máshova nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
95.29 '08 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
96.02 '08 Fodrászat, szépségápolás
96.03 '08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
96.04 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
96.09 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
6. A társaság fő tevékenysége:
64.20 '08 Vagyonkezelés (holding)
II.
A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, A RÉSZVÉNYEK
7. A társaság alaptőkéje, részvények:
7.1. A társaság alaptőkéje 100.000.000 Ft, amely 76.000.000 Ft pénzbeli hozzájárulásból és
24.000.000 Ft apport hozzájárulásból áll.
7.2. Az alaptőke részvénytípusok és részvényfajták szerinti megoszlása:
- 500 db, egyenként 200.000 Ft névértékű 200.000 Ft kibocsátási értékű, egy
részvénysorozatú, névre szóló törzsrészvény.
8. A részvények megosztása:
A társaság alaptőkéjét az alapító az alábbiak szerint szolgáltatja és ennek megfelelően az
alaptőkét kitevő valamennyi részvényt a következő arányban és módon vásárolja meg:
- Kiskunhalas Város Önkormányzata alapító hozzájárulása 76.000.000 Ft készpénz, és
24.000.000 Ft apport, amelynek ellenében 500 db 200.000 Ft névértékű, névre szótó
törzsrészvény illeti meg.
9. A részvényesek vagyoni hozzájárulásának teljesítése:
9.1. A részvények készpénzellenértékeként az alapító a jelen alapító okirat aláírásától
számított 30 napon belül köteles befizetni az átvenni vállalt részvények névértékének
100%-át, így összesen 100.000.000,-Ft-ot a Raiffeisen Bank Zrt-nél megnyitott letéti
számlára.
9.2. Az esedékes készpénz-befizetési kötelezettségét nem teljesítő részvényest a társaság
vezérigazgatója 30 napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni
kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogok megszűnését eredményezi.
A 30 napos határidő eredménytelen eltelte esetében a részvényesi jogok a határidő
lejártát követő napon a jogszabály erejénél fogva megszűnnek.
Erről a társaság igazgatósága a részvényest írásban köteles értesíteni. Az a részvényes,
akinek részvényesi joga az előző bekezdésben foglaltakra tekintettel szűnt meg, a vagyoni

hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a gazdasági társaságnak okozott kárért a
polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.
10. A részvények előállítása és annak formai kellékei:
10.1. A társaság csak a cégbejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, illetve
szolgáltatása után adhat ki részvényt. A részvények kiadásáról és a részvénykönyv
vezetéséről az igazgatóság köteles gondoskodni. Az a részvényes, aki a részvény
eladásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a késedelem idejére napi
10.000 Ft kötbért köteles fizetni a társaságnak.
10.2. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált
értékpapírként kell nyilvántartani. A részvények tartalmára a Gt. és a Tpt. előírásai az
irányadók.
Dematerializált értékpapír kibocsátása estén a kibocsátónak egy példányban értékpapírnak nem minősülő - okiratot is ki kell állítania, amely tartalmazza:
a) a tulajdonos neve kivételével az értékpapír jogszabályban meghatározott valamennyi
tartalmi kellékét,
b) a kibocsátásról szóló döntést,
c) a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét,
d) a kibocsátott értékpapírok számát, névértékét, és
e) a kibocsátó cégszerű aláírását, részvény esetén a kibocsátó részvénytársaság
igazgatósága két tagjának aláírását.
A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a
tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla
tartalmazza.
III.
A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE
11. A társaság cégjegyzésének módja:
11.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégnév fölé a cégjegyzésre jogosult igazgatósági tag egy másik igazgatósági
taggal együttesen aláírja a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően azzal,
hogy az együttes cégjegyzésre jogosultak közül az egyik aláíró mindig Dr. Fődi István
igazgatósági tag.
A társaság bankszámlái felett a rendelkezési jogot az igazgatóság tagjai ugyanilyen
módon gyakorolják.
11.2. Cégjegyzésre jogosultak:
Bucsi Ferenc
Dr. Fődi István
Pásztor Gabriella
IV.
A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
12. Közgyűlés:

12.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve.
12.2. A közgyűlés összehívásának módja:
A közgyűlés összehívása úgy történik, hogy azt az igazgatóság (vagy más összehívásra
jogosult) a közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek
meghívót küld.
A meghívónak tartalmaznia kell:
- a társaság nevét és székhelyét;
- közgyűlés helyét és idejét;
- a közgyűlés napirendjét;
- a szavazati jog gyakorlásához az alapító okiratban előírt feltételeket;
- a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.
12.3. A szavazati jog gyakorlásának feltételei és a szavazás módja:
A szavazásra jogosító névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati
joggal azok élhetnek, akik a közgyűlés napját megelőző munkanapon, a hivatalos munkaidő
végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre kerültek.
A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással a szavazólapok felmutatásával történik.
Az alaptőke legalább 60%-át képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos
szavazást kell elrendelni.
A közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámláló
bizottságot választ. A bizottság a szavazás eredményéről szóban jelentést tesz, amelyet a
közgyűlés elnöke ismertet. A szavazás - a közgyűlés eltérő döntése hiányában - határozati
javaslatonként történik. Először a módosító javaslatokról, majd az eredeti határozati
javaslatról kell szavazni.
A közgyűlés olyan határozata, amelyhez a Gt. az érintett részvényesek külön hozzájárulását
kívánja meg, akkor válik érvényessé, ha a szóban forgó részvényfajtát képviselő részvényesek
legalább háromnegyedes többsége külön hozzájárult. A külön hozzájárulást a közgyűlési
napirendi pont tárgyalása és szavaztatása előtt kell - az alábbi eljárási mód mellett beszerezni az érintett részvényesektől:
Az érintett részvényesek a közgyűlés előtt legalább 8 nappal írásban szavaznak az előzetes
hozzájárulás tárgyában. A szavazásra felszólító levélben meg kell jelölni a szavazás
leadására megadott határidőt és azt, hogy amennyiben ezen határidő alatt nem nyilatkozik a
részvényes, úgy tekintendő, mint aki a külön hozzájárulását megadta.
A szavazati jog mértéke: a részvényeseket - a részvények névértékéhez igazodóan - 200.000
Ft-ként egy szavazat illeti.
A közgyűlés előzetes jóváhagyó határozata szükséges a társaság cégbejegyzésétől számított 2
éven belül a társaság és az alapító, valamint a társaság és a szavazati jogok legalább 10%ával rendelkező részvényese közötti vagyonátruházási szerződés létrejöttéhez.
4 A közgyűlés hatáskörébe tartozik a Gt. 231. § (2) meghatározottakon túl:
- Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása,
- általános stratégiai tervének és éves üzleti tervének jóváhagyása,

- igazgatóság ügyrendjének jóváhagyása,
- felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- a társaság tulajdonát képező ingatlan, vagyoni értékű jog, üzletrész
elidegenítéséről, ingatlan megterheléséről, vásárlásról való döntés,
- gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, értékesítése,
- igazgatóság részére felmentvény megadása.
A Gt. 284. § (2) bekezdése alapján, ahol a jelen alapító okirat közgyűlést említ, azon a
részvényes Önkormányzat Képviselő-testületét kell érteni.
13. Igazgatóság:
13.1. A társaság vezetésére 2008. szeptember 02. napjától 2009. március 31.
napjáig időre 3 tagú igazgatóságot választ.
Az igazgatóság tagjai:
Bucsi Ferenc
Dr. Fődi István Pásztor Gabriella
Az alapító az igazgatóság elnökévé Bucsi Ferenc igazgatósági tagot választja meg.
Az igazgatóság jogait és kötelezettségeit a Gt. szabályozza.
Az igazgatósági tagok feladataikat megbízásos jogviszonyban látják el.
13.2. Az alapító az igazgatóság tagjai közül Dr. Fődi István igazgatósági tagot 6400
Kiskunhalas, Korvin u. 56.) a társaság napi operatív irányításával, munkaszervezetének
vezetésével bízza meg.
A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat Dr. Fődi István igazgatósági tag
önállóan gyakorolja, kivéve a társaság önálló ágazatainak vezetőit, akik felett a munkáltatói
jogokat az igazgatóság, mint testület gyakorolja.
13.3. Az igazgatóság feladatát és hatáskörét, működési rendjét az alapító tulajdonos
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott Igazgatósági
ügyrendben állapította meg.
13.4. Az igazgatóság részére adható felmentvény:
A társaság közgyűlése évente a zárszámadó közgyűlésen köteles napirendjére tűzni az
igazgatóság előző évi üzleti évben végzett munkájának értékelését. Ezen napirendi pont
keretében a közgyűlés határoz arról, hogy az igazgatóság részére megadja – e a Gt. 30. §.
(5) bekezdésében írt felmentvényt.
A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatóság az értékelt
időszakban a munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.
14. A felügyelő bizottság:
14.1. A felügyelő bizottság 3 tagból áll. Az első felügyelő bizottságot az alapító a jelen alapító
okirat 16. pontjában nevezi ki 5 évre. Ezt kővetően a felügyelő bizottságot a Gt. 31. §-ban
foglaltak kivételével a közgyűlés választja 5 üzleti évre.
15. A könyvvizsgáló:
15.1. Az alapító által kinevezett könyvvizsgáló megbízása 2012. december 31. napjáig szól.
16. A felügyelő bizottsági tagok és a Társaság első könyvvizsgálója:

Az alapító a társaság felügyelő bizottságának a tagjait, valamint a társaság első
könyvvizsgálóját az alábbiak szerint jelöli ki:
a) Az első felügyelő bizottság tagjai:
Lukács László
6400 Kiskunhalas, Pozsony u. 52.
Máté Lajos
6400 Kiskunhalas, Pandúr u. 2.
Dr. Nagy Lajos
6400 Kiskunhalas, Szilády u. 26.
b) A könyvvizsgáló:
A könyvvizsgálatért személyesen is felelős személy: Rózsáné Takács Szilvia (an.: Kiss
Zsuzsanna) 6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 75. szám alatti lakos. Könyvvizsgálói Kamarai
tagsági száma: 005982
17. A társaság hirdetményei:
A társaság a hirdetményeit a Petőfi Népe című napilapban teszi közzé. A jogszabályban előírt
esetekben a társaság a hirdetményeit a Cégközlönyben és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.
törvényben megjelölt lapokban is közzéteszi.
18. Az alapítás várható költségei:
A társaság alapításának várható eljárási költségeit az alapító 275.000 Ft összegben
határozza meg, amely 100. 000 Ft illetékből, 25. 000 Ft közzétételi díjból, valamint 125. 000,Ft + 20% (25. 000 Ft) ÁFA ősszegű ügyvédi költségből áll.
19. Záró rendelkezések:
19.1. A jelen alapító okirat tartalma a Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 174/2007.
(VI.18.) számú alapítói határozatán, a 372/2007. (XII.17.) módosító határozatán, a
46/2008. (XI.25.) módosító határozatán, a 77/2008. (III.31.) módosító határozatán, a
229/2008 (IX.01.), a 230/2008 (IX.01.) számú, a263/2008. (IX.29.) számú, valamint a
............/2008 (X.....) számú határozatán alapul.
19.2. A jelen alapító okiratban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben
a Gt., a Ptk. és a részvénytársaságokra vonatkozó más jogszabályi rendelkezések az
irányadóak.
A jelen alapító okiratot a társaság alapítói, mint akaratukkal mindenben egyezőt fogadták el
és írták alá.
Kiskunhalas, 2008. október 29. napján
----------------------------------------------------------------264/2008. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete eseti vizsgáló bizottság megbízását kezdeményezi a
2006 előtt alapított vagy átalakult gazdasági társaságok vizsgálata céljából, különös
tekintettel a megalakult, átalakult gazdasági társaságok ellenőrzéseinek, pl. előterjesztések,
külső vagy belső vizsgálati ellenőrzések, beszámolók, üzleti tervek, FB jelentések és a Halas
Média Non-profit Kft személyi kérdéseinek áttekintése, a hiányosságok feltárásával

összefüggő intézkedések megállapítása, szükség esetén, további vizsgálatok kezdeményezése
érdekében. Az eseti bizottság tagjai: Máté Lajos elnök, Hunyadi Péter, Halász Balázs, Szabó
Károly, Horváth Mihály képviselők. A 173/2007.(VI.12) Kth. hatályon kívül helyezve.
265/2008. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, Kossuth u. 3436.sz. alatt létesítendő közforgalmú gyógyszertár tervezett szolgálati rendjével egyetért az
alábbiak szerint:
Nyitva tartás:
Hétfőtől- péntekig : 08.00 – 19.00 óráig
Szombaton:
08.00- 13.00 óráig
Vasárnap és ünnepnap zárva
Ügyeleti és készenléti idő:
Az újonnan létesülő gyógyszertár megnyitását követően be kell, hogy kapcsolódjon a jelenleg
9 gyógyszertár által heti váltásban ellátott ügyeleti és készenléti szolgálatba az ügyeleti és
készenléti időtartam változatlanul hagyása mellett.
266/2008. Kth.
1. Kiskunhalas város Képviselő-testülete kezdeményezi a Civil Alap Közalapítvánnyal
fennálló támogatási szerződés 6 800 000 forintra történő módosítását.
2. A Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Kht. 2008. évben
esedékes önkormányzati támogatását 6 500. 000-forinttal megemeli, mely összeget a Boróka
Civil Ház üzemeltetésével, az ifjúsági és civil szakfeladatok ellátásával kapcsolatos
költségekre, a civil szervezetek számára helyiség- és eszköz-biztosítás kapcsán felmerült
kiadások fedezetére lehet fordítani.
267/2008. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a
Bóbita Óvoda és Bölcsőde;
Napsugár Óvodák és Bölcsőde;
Százszorszép Óvodák;
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola;
Felsővárosi Általános Iskola;
Kertvárosi Általános Iskola;
Szűts József Általános Iskola;
Bernáth Lajos Kollégium;
Bibó István Gimnázium;
II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és
Kollégium intézményi minőségirányítási programja 2007/2008. éves értékelését
jóváhagyja, egyidejűleg elismerését fejezi ki az intézményvezetőknek az elért
eredményekért.
268/2008. Kth.
1.)
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
kistérségi közlekedésbiztonsági kerékpárút építése tárgyában pályázat benyújtásával a
KÖZOP-2008-3.2. jelű, a „Kerékpárút hálózat fejlesztése” című pályázati kiírásra, és
jóváhagyja az erről szóló partnerségi megállapodást.
2.)
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete vállalja, hogy a megvalósításhoz szükséges
ingatlanrészek vásárlását 2008. évben – saját költségvetése terhére – lebonyolítja.

3.)

4.)
5.)

6.)

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 467.874 eFt költségű
projekt 90%-os mértékű támogatása esetén a szükséges 10 % mértékű önrészt az
érintett önkormányzatok a közigazgatási területükön megvalósuló kerékpárút
fejlesztésekhez biztosítják.
A projekt megvalósítása 2009-2010. években történik, melyhez az önkormányzat 20092010. évi költségvetésében biztosítja a közigazgatási területén megvalósuló kerékpárút
építéshez szükséges 18.744 eFt önerőt.
Nyertes pályázat esetén az önkormányzat és a társulás külön megállapodásban rögzíti
a projekt megvalósításával kapcsolatos egyéb feltételeket.
A Képviselő-testület hozzájárul az építési fejlesztések engedélyezéséhez és az építtető
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás által történő megvalósításához az 1 sz. melléklet
szerinti ingatlanokon.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete vállalja, hogy a közigazgatási területén
megvalósuló kerékpáros létesítmény fenntartását és folyamatos működtetését a projekt
megvalósítását követő öt naptári éven át biztosítja és ennek költségeit a mindenkori
éves költségvetésben szerepelteti.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a pályázat benyújtásához szükséges
adatok pontosítására, illetve a dokumentumok aláírására.

269/2008. Kth.
1) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Bentlakásos intézmények korszerűsítése a Kiskunhalasi kistérségben” című
pályázatának benyújtásával a „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” című (TIOP3.4.2.-08/1) pályázati kiírásra, az 1. sz. mellékletben szereplő tartalommal.
2) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy 106.777 eFt költségű projekt 94%-os mértékű
támogatása esetén a szükséges 6 % mértékű önrészt az érintett önkormányzat a saját
tulajdonában lévő ingatlanokon történő fejlesztésekhez, a társulás pedig a
beszerzésekhez biztosítja.
A projekt megvalósítása 2009-2010. években történik, melyhez az önkormányzat 2009.
és 2010. évi költségvetésében biztosítja a 3.) pontban felsorolt ingatlanok fejlesztéséhez
szükséges 6.340 eFt önerőt.
Nyertes pályázat esetén az önkormányzat és a társulás külön megállapodásban rögzíti a
projekt megvalósításával kapcsolatos egyéb feltételeket.
3) A Képviselő-testület hozzájárul az építési fejlesztések engedélyezéséhez és az építtető
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás által történő megvalósításhoz az alábbi, tulajdonát
képező ingatlanokon:
Kiskunhalas, Idősek Otthona, Nyúl u. 5., hrsz.: 3569
Kiskunhalas, Hajléktalan Szálló, Molnár u. 6., hrsz.: 3697
Kiskunhalas, Családok Átmeneti Otthona, Ván Benjámin u. 11., hrsz.: 40531/4
4) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a pályázatban szükséges adatok
pontosítására, dokumentumok aláírására.
5) A képviselő-testület októberi ülésére a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ vezetője
készítsen beszámolót az eddig végzett tevékenységéről.
270/2008. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata a KEOP 2.3.0. „Kiskunhalas Jókai utcai felhagyott
hulladéklerakó rekultivációs munkálatainak előkészítése és kivitelezése” című pályázathoz az
előkészítés költségeit, a szükséges önerőt, 3.828.600 Ft-ot biztosítja.

271/2008. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy szerint a KEVITERV PLUSZ
Komplex Vállalkozási Kft. részére 2.500.000,- Ft+ ÁFA= 3.000.000,- Ft-ot Kiskunhalas
Város Önkormányzata kifizessen a 2008. évi költségvetés viziközművek további beruházásai,
korszerűsítése feladat terhére, Kiskunhalas város szennyvízcsatorna hálózat bővítés II. ütem
vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációja, valamint a korszerűségi felülvizsgálatát
tartalmazó új engedélyezési dokumentációja (szerzői jogvédelem alá eső műve) kizárólagos
felhasználási jog átruházásáért.
272/2008. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy jogi szakértő
bevonásával kezdeményezzen tárgyalásokat a 2524/6 hrsz alatti fürdő ingatlan
társtulajdonosaival annak érdekében hogy az ingatlan teljes egészében az Önkormányzat
tulajdonába kerülhessen.
273/2008. Kth.
A Képviselő-testület felkéri Dózsa Tamás Károly és Csáki László képviselőket, hogy mérjék
fel, Kiskunhalas város közigazgatási területén hány buszváró elhelyezésére van szükség és
annak helyét is jelöljék ki.
274/2008. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalas külterület 01045/10 hrsz
ingatlanon 23763 m2 területet érintő, a 01040 hrsz ingatlanon 84 m2 területet érintő, a 01022
hrsz ingatlanon 75 m2 területet érintő bányaszolgalmi jog ingatlan nyilvántartásba történő
bejegyzéséhez, melynek jogosultja a TORREADOR MAGYARORSZÁG Kft. (1054 Budapest,
Szabadság tér 7.), célja BaÉ-1-Kiha-15-EON ZSANA Gázüzeme közötti nyersgáz vezeték
megépítése, egyben felhatalmazza a Polgármestert a megállapodások aláírására.
A képviselő-testület kártalanítási összegként 200ft/m2 árat ajánl fel.
275/2008. Kth.
A Képviselő-testület a 4751/2/A/12 hrsz.-ú, 34 m2 alapterületű lakást értékesít az
Önkormányzat tulajdonában levő lakások és helyiségek értékesítéséről szóló 37/2005.(IX.28.)
számú rendelet alapján. Az értékbecslést a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elé
kell terjeszteni.
A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával egyben
felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
276/2008. Kth.
1.)A Képviselő-testület felkéri a Halasi Városgazda Zrt. Igazgatóságát, mint üzemeltetőt, hogy
az Ady Endre u. 3. sz. alatti (hrsz.: 3656) ingatlan felújításának jelenlegi állapotát, a kifizetett
számlák tartalma szerinti szakmai teljesítését vizsgálja felül, a kivitelező által időközben
elvégzett, de ki nem fizetett felújítási munka értékét állapítsa meg, és az ingatlan
üzemeltetésére, esetleges bérbeadására, használatba adására - figyelemmel a képviselőtestület 95/2008. sz. határozatára – legkésőbb 2008. október 31-ig tegyen javaslatot, illetve
készítse elő a beruházóval kötendő megállapodás-tervezetet.
2.) A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy a Halasi Városgazda Zrt.
Igazgatósága által elkészített megállapodás-javaslatot véleményezze. Felhatalmazza a
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottságot, hogy az üzemeltetésre, a beruházásra
kötendő megállapodást hagyja jóvá.

Kiskunhalas Város
Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2008.(X.01.) sz. rendelete a
az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító
6/2008./II.27/Ktr. számú rendelet (továbbiakban: R)
módosításáról.
1§
A R. 2§/2/ bekezdése az alábbiakra módosul:
„/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét
7 068 433 E Ft-ban,
ezen belül:
működési célú kiadást
5 598 396 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
a személyi kiadásokat
2 291 948 E Ft-ban,
a munkáltatót terhelő járulékokat
723 375 E Ft-ban,
a dologi jellegű kiadásokat
1 295 300 E Ft-ban,
céltartalékot
5 956 E Ft-ban,
általános tartalékot
50 000 E Ft-ban,
- államháztartási tartalékot
- E Ft-ban,
az ellátottak pénzbeli juttatását
144 E Ft-ban,
pénzeszköz átadás, egyéb támogatást
1 194 173 E Ft-ban,
működési célú hitelvisszafizetést
37 500 E Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást:
1 470 037 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
3. az önkormányzat felújításai összegét
378 148 E Ft-ban,
4. az önkormányzat beruházásai összegét
665 424 E Ft-ban,
5. felhalmozási célú pénzeszközátadást
63 000 E Ft-ban,
6. fejlesztési célú hiteltörlesztését
73 556 E Ft-ban,
7. céltartalékot
289 909 E Ft-ban
állapítja meg”
A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 831,5 főben határozza
meg.
A R. 2§/5/ bekezdés az alábbira módosul:
„/5/ Az önkormányzat 2008. évi összes bevételének és kiadásának mérlegét, a 2008. évi
bevételeket és kiadásokat, valamint az önkormányzat 2009-2010. évi várható bevételeit és
kiadásait az 1/a., 1/b.,1/c. és 1/e.számú mellékletek tartalmazzák.”
2§
A R. 1/a., 1/b., 2., 3., 4., 4/a., 5., 6., 6/a., 5/12. és 11. számú mellékletei helyébe e rendelet
azonos számú mellékletei lépnek.
Záró rendelkezés
3.§
Jelen rendelet 2008. szeptember 30-án lép hatályba.

Kiskunhalas, 2008. szeptember 29.
Dr. Várnai László
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

Kiskunhalas Város
Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2008.(X.01.) sz. rendelete a
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2000(II.29.) sz.
rendelet módosításáról
1.§
A rendelet a következő 13/B és 13/C. §-al egészül ki:
13/B §.

Gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok
A részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság működése során a
Képviselő-testület, illetve meghatalmazottja nem hozhat, illetve nem kezdeményezhet,
fogadhat el olyan határozatot, amellyel felelőssége meghaladja vagyoni hozzájárulása
mértékét, vagy a kötelező feladatainak ellátását veszélyezteti.
Az önkormányzat által alapított
gazdasági társaságokban a képviselő-testület
jogosítványait az e rendeletben foglalt eltérésekkel a polgármester gyakorolja.
A 100 %-os önkormányzati tulajdonú KFT, illetve 100 %-os önkormányzati tulajdonú
ZRT. tulajdonában lévő 100 %-os tulajdonú KFT. esetében Kiskunhalas Város
Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
tv. (továbbiakban: Gt.) 141. § (2) bekezdésében
felsoroltak,továbbá:
- a társaság üzleti tervének elfogadása, módosítása,
- Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, módosítása,
- a társaság tulajdonát képező ingatlan, vagyoni értékű jog, üzletrész elidegenítéséről,
ingatlan megterheléséről, vásárlásról való döntés,
- tárgyi eszköz értékesítése 2.000.000,-Ft feletti nettó értékhatár
esetén
- vezető tisztségviselő részére felmentvény megadása.
A 100 %-os önkormányzati tulajdonú részvénytársaság esetében Kiskunhalas Város
Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik a Gt. 231. § (2) bekezdésében felsoroltak,
továbbá:
- általános stratégiai tervének és éves üzleti tervének jóváhagyása,
- igazgatóság ügyrendjének jóváhagyása,
- felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- a társaság tulajdonát képező ingatlan, vagyoni értékű jog, üzletrész elidegenítéséről,
ingatlan megterheléséről, vásárlásról való döntés,
- gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, értékesítése,

- Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása,
- igazgatóság részére felmentvény megadása.
A 100 %-os önkormányzati tulajdonrészt el nem érő gazdasági társaságok esetében a
társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi kérdésekben meghozandó
döntést megelőzően a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság álláspontját ki
kell kérni:
- társasági szerződés módosítása,
- üzleti terv és mérlegbeszámoló elfogadása,
- ügyvezető (vezető tisztségviselő) kinevezése, visszahívása, díjazásának
megállapítása,
- az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése,
- vezető tisztségviselő részére felmentvény megadása.
Az egyszemélyes részvénytársaság igazgatósági üléseinek időpontjáról és helyéről
polgármestert értesíteni kell.

a

A polgármester tulajdonosi jogosítványainak gyakorlása során akadályoztatása esetén
jogosult magát meghatalmazottal képviseltetni.
13/C §.
Kiskunhalas Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság köteles üzleti tervkoncepciót, valamint üzleti tervet készíteni.
Az üzleti terv és a beszámoló tartalmára vonatkozó előírásokat a 2.sz. melléklet
tartalmazza.
Az alapító képviselő-testület az üzleti terv-koncepciót az önkormányzat költségvetési
koncepció megtárgyalásakor, az üzleti tervet az éves költségvetés elfogadásakor
tárgyalja meg.
Az önkormányzati tulajdonú társaságok vezetői kötelesek az alapító képviselő-testületnek
munkatervéhez igazodóan, legalább a képviselő-testületi ülést megelőző 15 nappal
benyújtani üzletpolitikai jelentéseiket, a számviteli törvény szerinti beszámolójukat,
és minden olyan előterjesztési javaslatot, amely a képviselő-testület hatáskörébe
tartozik.
Az üzleti terv koncepció, az üzleti terv, valamint a (3) bekezdésben felsoroltak a társaság
felügyelő bizottsága írásbeli jelentésének birtokában, azzal egyidejűleg nyújthatók be
az alapító képviselő-testülethez megtárgyalásra.
Az

önkormányzati társaságok beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettsége az
önkormányzat
jogszabályokban
előírt
beszámolási,
adatszolgáltatási
kötelezettségéhez kapcsolódik, melyet a Polgármesteri Hivatal jegyzőjének
felhívására kell teljesíteni.

A benyújtott dokumentumok tartalmának ellenőrzésében a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztálya közreműködik, melynek keretében ellenőrzi
az igényelt önkormányzati támogatás felhasználását, vizsgálja a javaslatok
megalapozottságát az önkormányzat költségvetésének, illetve gazdálkodási
feltételeinek tükrében, szakmai jellegű vizsgálatot a Polgármesteri Hivatal arra
illetékes osztálya látja el. Ha az előterjesztés kifogás alá esik, az azt megállapító a
képviselő-testület elé jelentést készít.

A képviselő-testület a gazdasági társasággal kötendő támogatási és egyéb szerződéseket,
annak módosításait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztálya
készíti és a jegyző jóváhagyásával a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé,
melyeket előzetesen a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményez.
A gazdasági társaságok ügyvezetői felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja.
Az egyéb munkáltatói jogon az ügyvezető, igazgatósági tagok megbízása, díjazásuk
megállapítása, megbízás visszavonása, vagy más módon történő megszüntetése
kivételével minden más munkáltatói jogot kell érteni.
(9) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak az elektronikus információ
szabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben meghatározott kötelezően közzé
teendő információikat, szerződéseket a saját honlapjukon kell közzé tenni.
3.§
A rendelet 8.§ (5) bekezdését hatályon kívül helyezi.
4.§
A rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba.
Kiskunhalas, 2008. szeptember 29.

Dr. Várnai László
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

Kiskunhalas Város
Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2008.(X.01.) sz. rendelete a
az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló
31/2007.(XII.05.) sz. rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 1. §-a hatályát veszti, helyébe lép: A Képviselő-testület az 1. számú mellékletben
felsorolt egyes fákat, facsoportokat, fasorokat, cserjéket illetve azok termőhelyeit (természeti
emlék) védetté nyilvánítja.
2.§

A rendelet 3. §-a hatályát veszti, helyébe lép: „A védelem alá vont természeti emlékeket
„Védett fa (fák), „Védett facsoport”, „Védett cserje” illetve „Védett fasor” feliratú táblával
kell ellátni.
3.§
A rendelet 1. számú melléklete az alábbi pontokkal egészül ki.
Védett fák:
1. Név: Quercus robur L. (kocsányos tölgy)
Termőhely: Kiskunhalas, Fejérföld utca 1. előtt
Hrsz.: 5563/2
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 140 cm
Koronaátmérő: 26 m
Egyedszám: 1 db
2. Név: Quercus robur L. (kocsányos tölgy)
Termőhely: Kiskunhalas, Kurucz Vitézek tere 22. előtt
Hrsz.: 4730/31
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 110 cm
Koronaátmérő: 14 m
Egyedszám: 1 db
3. Név: Quercus robur L. (kocsányos tölgy)
Termőhely: Kiskunhalas, Kisfaludy utca - Csokonai utca sarok
Hrsz.: 1968
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 85 cm
Koronaátmérő: 14 m
Egyedszám: 1 db
4. Név: Quercus robur L. (kocsányos tölgy)
Termőhely: Kiskunhalas, Tó u. 12. előtt
Hrsz.: 4173
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 120 cm
Koronaátmérő: 10 m
Egyedszám: 1 db
5. Név: Quercus robur L. (kocsányos tölgy)
Termőhely: Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
Hrsz.: 2171
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata

Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 120 cm
Koronaátmérő: 14 m
Egyedszám: 1 db
6. Név: Platanus x hybrida. (juharlevelű platán)
Termőhely: Kiskunhalas, ÁMK udvara-Kossuth utca 23.
Hrsz.: 4802/2
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 120 cm
Koronaátmérő: 16 m
Egyedszám: 1 db
7. Név: Platanus x hybrida. (juharlevelű platán)
Termőhely: Kiskunhalas, Szent Imre utca plébániánál
Hrsz.: 4580
Terület tulajdonosa: Alsóvárosi Római Katolikus Egyházközség
Terület kezelője: Alsóvárosi Római Katolikus Egyházközség
Törzsátmérő: 100 cm
Koronaátmérő: 12 m
Egyedszám: 1 db
8. Név: Ginkgo biloba. (páfrányfenyő)
Termőhely: Kiskunhalas, MÁV PFF udvara-Kossuth utca 49.
Hrsz.: 5749/15
Terület tulajdonosa: Kossuth utca 49/A társasház
Terület kezelője: MÁV PFF udvara-Kossuth utca 49.
Törzsátmérő: 99 cm
Koronaátmérő: 10 m
Egyedszám: 1 db
9. Név: Corylus colurna. (török mogyoró)
Termőhely: Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér
Hrsz.: 4671
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 45 cm
Koronaátmérő: 8 m
Egyedszám: 1 db
10. Név: Fraxinus excelsior. (magas kőris)
Termőhely: Kiskunhalas, Katolikus temető
Hrsz.: 5160/3
Terület tulajdonosa: Római Katolikus Egyházközség
Terület kezelője: Római Katolikus Egyházközség
Törzsátmérő: 85 cm

Koronaátmérő: 10 m
Egyedszám: 1 db
11. Név: Ulmus laevis. (vénic-szil)
Termőhely: Kiskunhalas, Katona József utca
Hrsz.: 4790
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 110 cm
Koronaátmérő: 12 m
Egyedszám: 1 db
12. Név: Taxodium distichum (mocsári ciprus)
Termőhely: Kiskunhalas, Semmelweis tér
Hrsz.: 2528/21
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 60 cm
Koronaátmérő: 9 m
Egyedszám: 1 db
13. Név: Paulownia tomentosa (nagylevelű császárfa)
Termőhely: Kiskunhalas, Zrínyi utca 25. előtt
Hrsz.: 1905
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 88 cm
Koronaátmérő: 15 m
Egyedszám: 1 db
14. Név: Acer platanoides. (korai juhar)
Termőhely: Kiskunhalas, Dékány Árpád utca 4. udvara
Hrsz.: 4766
Terület tulajdonosa: Dékáni Á. utcai Társasház
Terület kezelője: Dékáni Á. utcai Társasház
Törzsátmérő: 65 cm
Koronaátmérő: 8 m
Egyedszám: 1 db
Védett facsoportok:
1. Név: Quercus robur. (kocsányos tölgy)
Termőhely: Kiskunhalas, Apeh udvara-Nagy Szeder utca
Hrsz.: 2524/6
Terület tulajdonosai: Magyar Állam, Halasvíz Kft., Győri Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság, Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelői: Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, Országos Egészségbiztosítási
Pénztár

Törzsátmérő: 80-120 cm
Koronaátmérő: 10-12 m
Egyedszám: 5 db
2. Név: Quercus robur. (kocsányos tölgy)
Termőhely: Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér
Hrsz.: 4671
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 35-75 cm
Koronaátmérő: 8-12 m
Egyedszám: 8 db
3. Név: Quercus robur. (kocsányos tölgy)
Termőhely: Kiskunhalas, Thermál fürdő-Nagy Szeder István utca 1.
Hrsz.: 2524/6
Terület tulajdonosai: Magyar Állam, Halasvíz Kft., Győri Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság, Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelői: Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, Országos Egészségbiztosítási
Pénztár
Törzsátmérő: 100-130 cm
Koronaátmérő: 10-14 m
Egyedszám: 5 db
4. Név: Fraxinus excelsior (magas kőris)
Termőhely: Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér
Hrsz.: 4671
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 75-90 cm
Koronaátmérő: 12-14 m
Egyedszám: 2 db
5. Név: Taxus baccata (tiszafa)
Termőhely: Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér-Hősök tere
Hrsz.: 3, 4671
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 30-40 cm
Koronaátmérő: 4-6 m
Egyedszám: 6 db
6. Név: Taxodium distichum (mocsári ciprus)
Termőhely: Kiskunhalas, Thermál fürdő-Nagy Szeder István u. 1.
Hrsz.: 2524/6

Terület tulajdonosai: Magyar Állam, Halasvíz Kft., Győri Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság, Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelői: Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, Országos Egészségbiztosítási
Pénztár
Törzsátmérő: 30-50 cm
Koronaátmérő: 4-6 m
Egyedszám: 5 db
7. Név: Platanus x hybrida (Juharlevelű platán)
Termőhely: Kiskunhalas, Thermál fürdő-Nagy Szeder István u. 1.
Hrsz.: 2524/6
Terület tulajdonosai: Magyar Állam, Halasvíz Kft., Győri Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság, Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelői: Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, Országos Egészségbiztosítási
Pénztár
Törzsátmérő: 50-100 cm
Koronaátmérő: 10-14 m
Egyedszám: 7 db
8. Név: Sophora japonica (Japán akác)
Termőhely: Kiskunhalas, Hősök tere
Hrsz.: 2567
Terület tulajdonosa: Magyar Állam
Terület kezelője: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Törzsátmérő: 40-80 cm
Koronaátmérő: 8-10 m
Egyedszám: 3 db
9. Név: Celtis occidentalis (nyugati ostorfa)
Termőhely: Kiskunhalas, Hősök tere
Hrsz.: 2246
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 35-55 cm
Koronaátmérő: 8-10 m
Egyedszám: 79 db
10. Név: Platanus x hybrida (juharlevelű platán)
Termőhely: Kiskunhalas, MÁV PFF-Kossuth utca 49.
Hrsz.: 5749/15
Terület tulajdonosa: Kossuth utca 49/A társasház
Terület kezelője: MÁV PFF-Kossuth utca 49.
Törzsátmérő: 80, 120 cm
Koronaátmérő: 12, 14 m
Egyedszám: 2 db

11. Név: Aesculus x carnea (piros gesztenye)
Termőhely: Kiskunhalas, Schönfeld udvar 4-5.
Hrsz.: 4613/4
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 25-35 cm
Koronaátmérő: 5-6 m
Egyedszám: 2 db
12. Név: Thuja priccata (óriástuja)
Termőhely: Kiskunhalas, II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola előtt – Kossuth utca
Hrsz.: 4752
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 30-40 cm
Koronaátmérő: 3-5 m
Egyedszám: 3 db
13. Név: Platanus x hybrida (juharlevelű platán)
Termőhely: Kiskunhalas, Dékány Árpád utca 4. udvara
Hrsz.: 4766
Terület tulajdonosa: Dékáni Á. utcai Társasház
Terület kezelője: Dékáni Á. utcai Társasház
Törzsátmérő: 90-110 cm
Koronaátmérő: 10-16 m
Egyedszám: 4 db
14. Név: Aesculus hippocastanum (közönséges vadgesztenye)
Termőhely: Kiskunhalas, Dékány Árpád utca 4. udvara
Hrsz.: 4766
Terület tulajdonosa: Dékáni Á. utcai Társasház
Terület kezelője: Dékáni Á. utcai Társasház
Törzsátmérő: 60-90 cm
Koronaátmérő: 6-8 m
Egyedszám: 3 db
Védett fasorok:
1. Név: Aesculus hippocastanum (közönséges vadgesztenye)
Termőhely: Kiskunhalas, Dózsa György utca
Hrsz.: 2568
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 30-50 cm
Koronaátmérő: 5-6 m
Egyedszám: 34 db

2. Név: Aesculus hippocastanum (közönséges vadgesztenye)
Termőhely: Kiskunhalas, Batthyány utca
Hrsz.: 5123/1
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 20-28 cm
Koronaátmérő: 5-14 m
Egyedszám: 99 db
3. Név: Aesculus hippocastanum (közönséges vadgesztenye)
Termőhely: Kiskunhalas, Vasút utca
Hrsz.: 4898/1, 4898/2
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 30-39 cm
Koronaátmérő: 6-14 m
Egyedszám: 55 db
4. Név: Aesculus hippocastanum (közönséges vadgesztenye)
Termőhely: Kiskunhalas, Henger utca
Hrsz.: 708
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 20-80 cm
Koronaátmérő: 5-14 m
Egyedszám: 60 db
5. Név: Platanus x hybrida (juharlevelű platán)
Termőhely: Kiskunhalas, Dózsa György utca
Hrsz.: 2568
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 50-70 cm
Koronaátmérő: 8-14 m
Egyedszám: 3 db
6. Név: Platanus x hybrida (juharlevelű platán)
Termőhely: Kiskunhalas, Szabadság tér, Kölcsey utca
Hrsz.: 1904, 2171
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 50-90 cm
Koronaátmérő: 10-14 m
Egyedszám: 22 db

7. Név: Platanus x hybrida (juharlevelű platán)
Termőhely: Kiskunhalas, Széchenyi út (Kárpát utca és Bajza utca között)
Hrsz.: 560/1
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 10-60 cm
Koronaátmérő: m
Egyedszám: 90 db

8. Név: Platanus x hybrida (juharlevelű platán)
Termőhely: Kiskunhalas, Kőrösi út (Sóstó csárdánál)
Hrsz.: 1810
Terület tulajdonosa: Magyar Állam
Terület kezelője: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Törzsátmérő: 50-80 cm
Koronaátmérő: 6-10 m
Egyedszám: 23 db
9. Név: Corylus colurna (törökmogyoró)
Termőhely: Kiskunhalas, Bajcsy-Zsilinszky utca két oldala
Hrsz.: 124
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 19-38 cm
Koronaátmérő: 3-6 m
Egyedszám: 29 db
10. Név: Corylus colurna (törökmogyoró)
Termőhely: Kiskunhalas, Szabadság tér 1-5.
Hrsz.: 2171
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Törzsátmérő: 35-55 cm
Koronaátmérő: 5-7 m
Egyedszám: 10 db
11. Név: Corylus colurna (törökmogyoró)
Termőhely: Kiskunhalas, Szabadkai út 2-6.
Hrsz.: 4579
Terület tulajdonosa: Magyar Állam
Terület kezelője: Magyar Közút Kht.
Törzsátmérő: 20-40 cm
Koronaátmérő: 4-10 m
Egyedszám: 18 db

Egyéb fasorok:
1. Név: Celtis occidentalis (nyugati ostorfa)
Termőhely: Kiskunhalas, Kossuth u. (Jósika u. és Bercsényi u. között)
Hrsz.: 4745/3,4745/4
Terület tulajdonosa: Magyar Állam, Kiskunhalas Város Önkormányzata (4745/4)
Terület kezelője: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Törzsátmérő: 20-80 cm
Koronaátmérő: 6-12 m
Egyedszám: 70 db
2. Név: Tilia cordata (kislevelű hárs)
Termőhely: Kiskunhalas, Kossuth u. mindkét oldala (53. sz. főút és a MÁV-állomás
között)
Hrsz.: 4745/2, 4745/3, 4745/4
Terület tulajdonosa: Magyar Állam, Kiskunhalas Város Önkormányzata (4745/4)
Terület kezelője: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Törzsátmérő: 20-80 cm
Koronaátmérő: 6-12 m
Egyedszám: 70 db
Kiskunhalas, 2008. szeptember 29.
Dr. Várnai László
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

Kiskunhalas Város
Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2008.(X.01.) sz. rendelete a
a távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 14/2004(IV.29) rendelet módosításáról.
1.§
A rendelet 1.sz. mellékelte az alábbiak szerint módosul:

Melléklet a 14/2004./IV.29./ Ktr.sz. rendelethez
2008.október 1-től alkalmazandó díjak
Fűtési alapdíj
Melegvíz alapdíja
Vizmelegítés díja
Mért hő díja

278,40 Ft/év/lm3
67,50 Ft/ év /lm3
838,82 Ft/m3
4.293,50 Ft/GJ

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
2.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. október 1-től kell
alkalmazni.
Kiskunhalas, 2008. szeptember 29.

Dr. Várnai László
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

