
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve 

részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, 

elérhetőségei, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a 

közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 

 
 
 
 
Kalocsai Városfejlesztési Kft va. (végelszámolás alatt) 
székhely: Kalocsa, Szent István kir. út 35.  
tel: +36-78/462-417  
e-mail: tagnes19@gmail.hu 
  
főtevékenység:  
üzletvitel, egyéb vezetési tanácsadás 
  
egyéb tevékenységi körök: 
PR, kommunikáció  
összetett adminisztratív szolgáltatás  
m.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
  
ügyvezető: Tóth Ágnes  

     (végelszámoló)  
részesedés mértéke : 100% 
 

 
Kalocsa Security Kft  va. (végelszámolás alatt) 
székhely: Kalocsa, Szent István kir. út 35.  
e-mail: tagnes19@gmail.hu 
  
főtevékenység:  
személybiztonsági tevékenység  
 
egyéb tevékenységi körök:  
számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 
telekommunikációs termék kiskereskedelme  
információ-technológiai szaktanácsadás  
számítógép-üzemeltetés  
egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
ingatlankezelés 
biztonsági rendszer szolgáltatás 
építményüzemeltetés 
általános épülettakarítás  
egyéb épület-, ipari takarítás  
egyéb takarítás  
fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
követelésbehajtás 
  
ügyvezető: Tóth Ágnes                
                  (végelszámoló) 
részesedés mértéke: 100%

mailto:tagnes19@gmail.hu
mailto:tagnes19@gmail.hu


Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft székhely: Kalocsa, 
Kossuth L. u. 14.  
tel: +36-30/455-4855  
e-mail: vagyon@kalocsa.hu 
  
főtevékenység: 
ingatlankezelés  
 
egyéb tevékenységi körök:  
üdülési, egyéb átmeneti szálláshely- szolgáltatás  
egyéb szálláshely- szolgáltatás,  
saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése ingatlanügynöki tevékenység  
számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység építményüzemeltetés 
zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 
egyéb, nem évelőnövény termesztése 
állattenyésztési szolgáltatás 
fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése 
ló, lóféle tenyésztése 
juh, kecske tenyésztése 
sertéstenyésztés 
egyéb állat tenyésztése 
növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése 
vegyes gazdálkodás 
növénytermesztési szolgáltatás 
gabonafél (kivéve: rizs), hüvelye növény, olajos mag termesztése 
épületépítési project szervezése 
lakó- és nem lakó épület építése 
bontás 
építési terület előkészítése 
villanyszerelés 
víz-, gáz-, fűtés-, légkondícionáló-szerelés 
egyéb épületgépészeti szerelés 
vakolás 
épületsztalos-szerkezet szerelése 
festés, üvegezés 
egyéb befejező építés m.n.s. 
tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
sportlétesítmény működtetése 
általános épülettakarítás 
textil, szőrme mosása, tisztítása 
 
ügyvezető: Loibl László 
részesedés mértéke: 100% 

Kalocsai Városmarketing Kft. va. (végelszámolás alatt)  
székhely: Kalocsa, Szent István kir. út 35  
e-mail: marketing@kalocsa.hu  
 
 
főtevékenység:  
PR, kommunikáció 
 
egyéb tevékenységi körök:  
egyéb szálláshely szolgáltatás 
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üdülési , egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  
rendezvényi étkeztetés  
egyéb vendéglátás Italszolgáltatás  
egyéb kiadói tevékenység  
üzletvezetés  
üzletviteli, egyéb vezetői tanácsadás  
médiareklám  
reklámügynöki tevékenység  
piac-, közvélemény-kutatás  
utazásközvetítés  
fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
összetett adminisztratív szolgáltatás  
m.n.s egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése telefoninformáció  
adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás  
világháló-portál szolgáltatás  
hírügynökségi tevékenység 
m.n.s egyéb információs szolgáltatás 
történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése  
m.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  
vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység  
előadó-művészetet kiegészítő tevékenység  
művészeti létesítmények működtetése 
előadó-művészet 
egyéb foglalás 
m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
utazásszervezés 
csomagküldő, internetes kiskereskedelem 
 
ügyvezető: Tóth Ágnes  
                 (végelszámoló) 
részesedés mértéke: 100% 

 

 

 

 

 

Kalocsa-Távhő Szolgáltató Kft. 
székhely: 1012 Budapest, Márvány u. 18. 
  
főtevékenység:  
gőzellátás,légkondicionálás  
 
egyéb tevékenységi körök: 
villamosenergia-termelés  
villamosenergia-szállítás  
villamosenergia-elosztás  
villamosenergia-kereskedelem  
hulladék újrahasznosítás  
 



ügyvezető: Tóthné Lippai Ágnes   
részesedés mértéke: 50% 
 

 
Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató  Kft. 
székhely: Kalocsa, Szent István kir. út 35. 
tel: +36-78/461-172  
e-mail: turizmus@kalocsa.hu  
 
főtevékenység:  
szakmai érdekképviselet  
 
egyéb tevékenységi körök:  
egyéb kiadói tevékenység 
adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás  
világháló-portál szolgáltatás  
hírügynökségi tevékenység  
m.n.s. egyéb információs szolgáltatás  
üzletvezetés  
PR, kommunikáció  
üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
reklámügynöki tevékenység  
piac-, közvélemény-kutatás  
fordítás, tolmácsolás 
m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
egyéb foglalás  
fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
telefoninformáció  
konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
m.n.s. egyéb oktatás  
történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése  
vállalkozói, munkaadói érdekképviselet 
egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
ruházat kiskereskedelem 
saját tulajdonú, bérelt ingatlan bbérbeadása, üzemeltetése 
  
ügyvezető: Horváthné Csortán Krisztina 

részesedés mértéke : 45 % 

 

Kalocsa Menza Kft.  
 
Székhely: 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34-36.  

tel: 06 30/894-4907 
 
e-mail: menza@kalocsa.hu 

 

főtevékenység:  

egyéb vendéglátás 

 

egyéb tevékenységi körök: 

rendezvényi étkeztetés 

éttermi, mozgó vendéglátás 

italszolgáltatás 
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egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 

saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

ügyvezető: Kapitány Lászlóné 

részesedés mértéke: 100% 
 

 

Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft.   
Székhely: Kalocsa, Érsekkert u. 4-1. 
tel: +36 (78) 600 888 
e-mail: kommunalis@kalocsakom.hu 
 
főtevékenység:  
zöldterület-kezelés 
 
egyéb tevékenységi körök: 
gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 
zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 
egyéb, nem évelő növény termesztése 
szőlőtermesztés 
almatermésű, csonthéjas termesztése 
egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése 
italgyártási növény termesztése 
fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése 
egyéb évelő növény termesztése 
növényi szaporítóanyag termesztése 
vegyes gazdálkodás 
növénytermesztési szolgáltatás 
állattenyésztési szolgáltatás 
betakarítást követő szolgáltatás 
vetési célú magfeldolgozás 
vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás 
erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 
fakitermelés 
vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése 
erdészeti szolgáltatás 
kavics-, homok-, agyagbányászat 
tőzegkitermelés 
fűszer, ételízesítő gyártása 
haszonállat- eledel gyártása 
hobbiállat- eledel gyártása 
fűrészárugyártás 
tároló fatermék gyártása 
egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 
egyéb sokszorosítás 
egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 
kőmegmunkálás 
egyéb bútor gyártása 
nem veszélyes hulladék gyűjtése 
veszélyes hulladék gyűjtése 
nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
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használt eszköz bontása 
hulladék újrahaszonsítása 
szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
bontás 
építési terület előkészítése 
talajmintavétel, próbafúrás 
egyéb befejező építés m.n.s. 
gépjárműjavítás, - karbantartás 
gépjárműalkatrész- nagykereskedelem 
gépjárműalkatrész- kiskereskedelem 
mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 
egyéb termék ügynöki nagykereskedelme 
vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem 
egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme 
üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme 
fa-, építőanyag-, szaniteráru- nagykereskedelem 
hulladék- nagykereskedelem 
gépjárműüzemanyag- kiskereskedelem 
dísznövény, vetőmag, műtrágy, hobbiállat- eledel kiskereskedelme 
egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
egyéb áruk piaci kiskereskedelme 
csomagküldő, internetes kiskereskedelem 
egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
m.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
közúti áruszállítás 
költöztetés 
raktározás, tárolás 
szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
rakománykezelés 
egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 
üzletvezetés 
üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
személygépjármű kölcsönzése 
gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 
mezőgazdasági gép kölcsönzése 
munkaerőkölcsönzés 
építményüzemeltetés 
általános épülettakarítás 
egyéb épület-, ipari takarítás 
egyéb takarítás 
fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
m.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
m.n.s. egyéb oktatás 
oktatást kiegészítő tevékenység 
m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása 
temetkezés, temetkezési szolgáltatás 
m.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 
  
ügyvezető: Loibl László 

részesedés mértéke: 100%  



 


