
 
KIVONAT 

 
A Képviselő-testület 2009. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ZÁRT üléséről készült 

jegyzőkönyvből. 
 
 
208/2009. Kth. 
A Halasi Kórház Nonprofit Kft. ügyvezetése 
 
 
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ügyvezetői tisztségéből dr. 
Csóti Imrét 2009. augusztus 7. napjától visszahívja, egyidejűleg a Halasi Kórház Nonprofit 
Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására 2009. augusztus 8. napjától – határozatlan időre – dr. 
Romhányi Zoltán Budapest, XV. ker. Eötvös u. 129. szám alatti lakost bízza meg. 
 

 
KIVONAT 

 
A Képviselő-testület 2009. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről készült 

jegyzőkönyvből. 
 
209/2009. Kth. 
Halasi kórház működőképességének fenntartása 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 55.000.000,-Ft, azaz: Ötvenötmillió forint összegig 
rövid lejáratú működési kölcsönt biztosít a Halasi Kórház Nonprofit Kft. folyamatos 
feladatellátásához elengedhetetlenül szükséges kiadások fedezetére. Felhatalmazza a 
polgármestert a mellékelt szerződés-tervezet aláírására. 
 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Várnai 
László Polgármester) Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám, mint kölcsönadó 
 
másrészről Halasi Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.:03-09-118495 
bankszámlaszáma: 11732064-20058940, képviseli: Dr. Romhányi Zoltán ügyvezető) 
Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint kölcsönvevő között 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
 
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint az egészségügyi alapellátás biztosításáért felelős 
szerv a jelen okirat aláírásával egyidejűleg megállapodik abban, hogy a 2009. évi költségvetés 
terhére az Önkormányzat 55.000.000.-Ft, azaz Ötvenötmillió forint rövidlejáratú működési 
kölcsönt biztosít a Halasi Kórház Nonprofit Kft.-nek a folyamatos feladatellátáshoz 
elengedhetetlenül szükséges kiadások fedezetére. 
 
2./ Az 55.000.000.-Ft-ból a megállapodás aláírását követően az önkormányzat átutal 
 



 2009. augusztus 15-ig 34.500.000.- Ft-ot, 
 2009. augusztus 31-ig a felhasználás szükségessége szerint további 20.500.000.-Ft-ot. 
 
3./ A Halasi Kórház Nonprofit Kft. kötelezettséget vállal a kölcsön visszafizetésére.  
 
4./ A Halasi Kórház Nonprofit Kft. kötelezettséget vállal a kölcsön összegének cél szerinti 
felhasználására. A kölcsön összege csak a megállapodás 1. pontja szerinti célra használható 
fel. 
 
5./ A Halasi Kórház Nonprofit Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti 55.000.000.-Ft-ból 
kiutalt kölcsön összegét 2009. szeptember-október-november hónap folyamán egyenlő 
részletekben visszautalja az önkormányzat főszámlájára. 
 
6./ Jelen megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
210/2009. Kth. 
Halasi Kórház Non-profit Kft. alapító okiratának módosítása 
 
 

 
1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a HALASI KÓRHÁZ Nonprofit Kft. alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
   
                                          I. A társaság cégneve, rövidített cégneve 
 
1. Cégneve: SEMMELWEIS HALASI KÓRHÁZ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(a továbbiakban: társaság). 
2.  Rövidített cégneve: SEMMELWEIS HALASI KÓRHÁZ Nonprofit Kft. 
                                

IV. A társaság célja és tevékenységi köre 
 
1. A társaság célja, hogy az egészségügyi fekvőbeteg-, és járóbeteg-szakellátás területén, 
valamint az egészségügyi alapellátás egyes területein az egészségmegőrzés, 
betegségmegelőzés, a gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységével szolgálja a 
társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítését, jövedelemszerzési cél nélkül. A 
társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a 
tevékenységéből származó nyereség a tag részére nem osztható fel, az a társaság vagyonát 
gyarapítja.  

 
2. A társaság fő tevékenységi köre a TEÁOR '08 szerint, a következő: 
 
 86.10 Fekvőbeteg-ellátás 
 
 A társaság további tevékenységi körei : 
 
             47.73  gyógyszer-kiskereskedelem 

47.74 gyógyászati termék kiskereskedelme 
86.10 fekvőbeteg-ellátás 
86.21általános járóbeteg-ellátás 



86.22 szakorvosi-járóbeteg ellátás 
86.90 egyéb humán-egészségügyi ellátás 
87.10 bentlakásos, nem kórházi ápolás 
87.30 idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 
72.20 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
86.23 fogorvosi járóbeteg-ellátás 
35.11 villamosenergia-termelés 
35.30 gőzellátás, légkondicionálás 
68.32 ingatlankezelés 
55.20 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
55.90 egyéb szálláshely-szolgáltatás 
68.31 ingatlanügynöki tevékenység 
81.10 építményüzemeltetés 
72.11 biotechnológiai kutatás, fejlesztés 
72.19 egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
87.20 mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása 
69.10 jogi tevékenység 
69.20számviteli, könyvvizsgáló, adószakértő, tevékenység    

 
                                                   II. A társaság székhelye 
 
6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart László u. 1. 
 
              X. Az Ügyvezető 
 
7. A társaság  ügyvezetője, 2009. augusztus 08-tól határozatlan időre dr. Romhányi Zoltán 
Budapest, XV. ker. Eötvös u. 129.  szám  alatti lakos, akinek személyében a Gt.-ben 
meghatározott kizáró, vagy összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. 

 
XI. A cégjegyzés 

 
1. A társaságot az ügyvezető, dr. Romhányi Zoltán Budapest, XV. ker. Eötvös u. 129. szám 
alatti lakos írásban cégjegyzés útján képviseli. Az ügyvezető cégjegyzési joga – a 
bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is – önálló, az egyéb képviselők cégjegyzésének 
érvényességéhez pedig két képviseleti joggal rendelkező személy együttes aláírására van 
szükség. 

 
A Képviselő-testület az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
2./ A kórház vagyonának átadás-átvételénél az önkormányzat részéről Orosz Jánosné 
pénzügyi csoportvezető vesz részt.  
 
 


