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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6. du.  

16 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről. 

 

 

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester  

Botka Sándor alpolgármester  

Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

Baumgartner József, Benedek János, Bunduláné Balázs Mária,  

Dr. Muskó Zsolt és Urlauberné Horváth Éva képviselő, 

 

Csiszár Csaba főtanácsos. 

 

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból 

7 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  

 

Az ülést megnyitja. 

 

Elmondja, hogy a rendkívüli testületi ülés tartására két olyan határidős napirend miatt kerül 

sor, mely a Halasvíz Kft. és a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési 

Konzorciumban való részvétel miatt kerül sor. 

 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg.  

 

  -------- 

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

napirendet fogadja el: 

 

 

 

N A P I R E N D I      J A V A S L A T 

 

 

1.) Előterjesztés a Halasvíz Kft. törvény szerinti átalakulásához szükséges testületi 

döntésekről 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

2.) Előterjesztés a KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú projekt kertében 

történő üzemeltetési közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges eseti 

közbeszerzési szabályzat tárgyalásáról, elfogadásáról 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

____________________________ 
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NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

 

1. Előterjesztés a  Halasvíz Kft. törvény szerinti átalakulásához szükséges 

testületi döntésekről 
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

63/2013.(V.06.) ÖK     H A T Á R O Z A T 

 

A Halasvíz Kft. törvény szerinti  

átalakulásához szükséges testületi döntésekről 
 

 

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete akképpen 

dönt, hogy mint a Halasvíz Kft. 500.000 Ft névértékű 

üzletrészének tulajdonosa támogatja Halasvíz Kft. (6400 

Kiskunhalas, Kőrösi út 5.), Kalocsavíz Kft. (6300 Kalocsa, 

Hősök u. 38.), Kőrösvíz Kft. (6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 

43.) társaságok összeolvadással megvalósuló egyesülését, ennek 

érdekében a Halasvíz Kft. ügyvezetése által összehívott érintett 

társaságok egyesüléséről döntő taggyűlésen szavazati jogát 

akképpen gyakorolja, hogy megszavazza az érintett társaságok 

összeolvadással megvalósított egyesülését. 

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Kispál István polgármestert, hogy a Halasvíz Kft. 

Taggyűlésén részt vegyen, és tulajdonosi képviselet ellátása 

során akképpen szavazzon, hogy az előterjesztésnek 

megfelelően megszavazza a Halasvíz Kft., Kalocsavíz Kft., 

Kőrösvíz Kft. összeolvadással megvalósuló egyesülését.  

 

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete akképpen 

dönt, hogy a Halasvíz Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.), 

Kalocsavíz Kft. (6300 Kalocsa, Hősök u. 38.), Kőrösvíz Kft. 

(6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 43.) összeolvadással 

megvalósuló egyesülésével létrejövő gazdasági társaság lássa el 

– mint jogutód gazdasági társaság - az önkormányzat területén 
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az egészség ivóvíz ellátást biztosító közszolgáltatói feladatok 

ellátását, valamint a közműves ivóvíz ellátást szolgáló 

víztermelő, vízkezelő, tároló, elosztó létesítmények és 

berendezések üzemeltetését, a szennyvíz hálózat üzemeltetését, 

az önkormányzattal megkötött közszolgáltatási és 

vagyonkezelési/bérleti szerződés alapján. Kisszállás község  

Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kispál István 

polgármestert, hogy az összeolvadással megvalósuló egyesülést 

követően létrejövő gazdasági társasággal a víziközmű 

szolgáltatásra és vagyonkezelésre vonatkozó szerződést aláírja.  

 

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomással 

bír arról, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata a 

HALASVÍZ Kft-ben lévő 100.000.-Ft névértékű üzletrészrészét 

értékesíteni kívánja Jászszentlászló Község Önkormányzata 

részére 100.000.-Ft vételáron.  

 

Az Önkormányzat képviselő-testülete akképpen dönt, hogy a 

vevő és a vételár ismertében törvényes elővásárlási jogával élni 

nem kíván. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

HALASVÍZ Kft taggyűlésén akként adja le szavazatát, hogy 

sem az Önkormányzat, mint tag, sem pedig a HALASVÍZ Kft, 

mint társaság törvényes elővásárlási jogával élni nem kíván. 

 

Ugyanígy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

arra, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzatának üzletrészének 

108.700.000.-Ft és 100.000.-Ft névértékű üzletrészekre történő 

felosztásához hozzájáruljon az üzletrész értékesítésére 

tekintettel. 

 

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete arról is 

tudomással bír, hogy a HALASVÍZ Kft. további 100.000 -

100.000.-Ft névértékű üzletrészt Jánoshalma Város 

Önkormányzata, Balotaszállás Község Önkormányzata, 

Csólyospálos Község Önkormányzata, Kömpöc Község 

Önkormányzata, Mélykút Város Önkormányzata és Szank 

Község Önkormányzata azonosan 100.000.-Ft vételáron meg 

kívánja vásárolni.  

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete akképpen dönt, hogy a 

vevő és a vételár ismertében törvényes elővásárlási jogával 

egyik önkormányzat vonatkozásában sem kíván élni. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

HALASVÍZ Kft taggyűlésén akként adja le szavazatát, hogy 

sem az Önkormányzat, mint tag, sem pedig a HALASVÍZ Kft, 

mint társaság törvényes elővásárlási jogával élni nem kíván. 
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2. Előterjesztés a KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú projekt 

keretében történő üzemeltetési közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges 

eseti közbeszerzési szabályzat tárgyalásáról, elfogadásáról 

 

                Előadó: Kispál István polgármester 

 

               (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

                                                                              A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,  

                                                                              ellenszavazat, tartózkodás nélkül, az 

                                                                              alábbi határozatot hozza: 

 

 

64/2013. (V.06.) ÖK.                                               H A T Á R O Z A T  

 

Eseti közbeszerzési szabályzat  

elfogadásáról 

 

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-

1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék 

mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer 

kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási 

Rendszerben” elnevezésű projektjében létrejövő létesítmények, 

eszközök üzemeltetése és az ezekkel kapcsolatos települési 

szilárd hulladékra vonatkozó kiegészítő közszolgáltatási 

feladatok ellátása tárgyban lefolytatandó hirdetmény nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásához hozzájárul. 

 

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 

az  előterjesztés 1. mellékletét képező eseti közbeszerzési 

szabályzatot. Felhatalmazza a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzatai Társulást az 

üzemeltetési közbeszerzési eljárás lebonyolítására. 

 

 

Kispál István: Más napirend nem lévén, az ülést 16 óra 15 perckor berekeszti. 

 

 

kmf. 

 

 

 

Kispál István                                                                          Ceglédi Zoltánné dr. 

polgármester                                                                            címzetes főjegyző 


