
Tárgy: KIHA Földhő Kft. megalapítása 

31/2020. (V.26.) 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 40/2020 (III.11.) 

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, mint a Halasi Városgazda Zrt. alapítója 

hozzájárul ahhoz, hogy a Halasi Városgazda Zrt. 15%-os részesedéssel részt vegyen 

a KIHA Földhő Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításában, úgy, hogy az 

megfeleljen a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8.§-ban foglalt 

szabályoknak. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Halasi Városgazda Zrt. 

a KIHA Földhő Korlátolt Felelősségű Társaság alapításához szükséges 450.000, - Ft 

összeget a saját pénzeszközeiből biztosítsa. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata felhatalmazza a Halasi Városgazda Zrt. 

vezérigazgatóját, hogy a KIHA Földhő Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával 

összefüggő dokumentumokat és azok esetleges módosításait aláírja, az alapítói 

jogokat gyakorolja, és alapítóként a szükséges döntéseket meghozza a vonatkozó 

jogszabályokban foglalt követelmények betartásával. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzata felkéri a Halasi Városgazda Zrt. 

vezérigazgatóját, hogy minden év május hónapjában számoljon be Kiskunhalas 

Város Önkormányzat Képviselő-Testületének a KIHA Földhő Korlátolt Felelősségű 

Társaság működéséről. 

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

INDOKOLÁS 

Halasi Városgazda Zrt. (továbbiakban Zrt.) vezérigazgatója azzal a kéréssel kereste fel 

Kiskunhalas Város Önkormányzatát (továbbiakban Önkormányzat), mint a Zrt. alapítóját, – az 

Alapító okirata alapján – hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Zrt. gazdasági társaság 

megalapításában 15% tulajdonrészesedéssel részt vegyen. 

Egyeztetéseket követően az Önkormányzat támogatja, hogy a Zrt. részt vegyen a geotermikus 

projektek megvalósításához szükséges feladatok ellátásának céljából létrehozni kívánt KIHA 

Földhő Korlátolt Felelősségű Társaság alapításában a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 8.§ (3) és (6) bekezdésében foglaltak betartása mellett, amely szerint: ,,(3) Az 

a gazdasági társaság, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat legalább e törvény szerinti 

többségi befolyással rendelkezik, csak átlátható gazdasági társaságot alapíthat…”, ,,(6) A 

100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság azon közfeladat 

végzésére, amelynek ellátására alapították - az állami vagyonról szóló törvény szerinti 

tulajdonosi joggyakorló társaságok, valamint a (8) bekezdés szerinti eset kivételével - 

gazdasági társaságot nem alapíthat.”, - 

A Zrt. köteles betartani Magyarország Alaptörvényének 38. cikkelyének (5) bekezdésében 

foglaltakat, miszerint ,,Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó 

szervezetek törvényben meghatározott módon, önállóan és felelősen gazdálkodnak a 

törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint.”. 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

Kiskunhalas, 2020. május 26. 

Fülöp Róbert s.k. 

    polgármester 


