
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-3/2012. 

K I V O N A T 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. február 14-én (Kedden) 15:00 órakor megtartott 
rendkívüli  zárt  ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

28/2012.(II.14.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Izsák Orsolya ügyvéd 
198/2004. iktatószámú 2012. február 6-án átadott „Tájékoztató” tárgyú beadványát, melyben a 42 
lakásos Kijevi Társasház és a 70 lakásos Kijevi Társasház peres ügyeivel kapcsolatosan fordul a 
Testülethez. 
A Képviselő-testület a beadványban foglaltakat áttanulmányozta és az alábbi döntést hozta:   
 
l./ A Paksi Városi Bíróság 2.P.20.139/2010/43. számú és a Tolna Megyei Bíróság 2011. november 22. 
napján kelt 3.Pf.20.642/2011/5. számú ítéletében az alperes a Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési 
Közhasznú Nonprofit Kft. (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 5. továbbiakban DIT Nonprofit Kft.) volt.  
Az ítélet a Kft.-t marasztalta el és hibás teljesítéssel okozott károk megtérítésére kötelezte. 
Dunaföldvár Város Önkormányzata a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. helyett nem vállal 
kötelezettséget, a perbeli fizetési kötelezettség a Kft-t terheli.  
 
2./ A 42 lakásos társasházban található „egyéb helyiségek” esetében a tulajdoni helyzet és a használat 
kérdése rendezése a DIT Közhasznú  Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a feladata.  
A DIT Közhasznú Nonprofit Kft. a  tulajdonjog érvényesítése érdekében  az ügyvezető - szükség 
esetén - jogcím nélküli használat és birtokvédelem iránt indítson keresetet a bíróság előtt. 
 
3./ A 70 lakásos Kijevi Társasház  és a DIT Nonprofit Kft. között hibás teljesítés tárgyában a Paksi 
Városi Bíróság előtt 2.P.20.150/2010. ügyszámon folyamatban lévő perben a Képviselő-testület 
utasítja a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az építésben részt vett alvállalkozókkal, 
műszaki vezetővel és műszaki ellenőrrel szemben – hivatkozással a Ptk. 398. §-ra - hibás teljesítés 
miatt indítson pert.  
 
4./ A 70 lakásos Kijevi Társasház és a DUNAVÍZ Kft. között perújítás folytán 3.P.20.37/2011. 
ügyszámon a Paksi Városi Bíróság előtt folyamatban lévő perrel kapcsolatosan a Képviselő-testület a 
2011. március 06-án tartandó testületi ülésen alakítja ki álláspontját, tekintettel arra, hogy a per ténye 
eddig nem volt a Képviselő-testület látókörében, és a rendelkezésre álló rövid idő nem tette lehetővé a 
kellő tájékozottság megszerzését.  
 
Határidő: Dr. Izsák Orsolya ügyvéd és Ráthgéber Lászlóné ügyvezető értesítésére: 2012. február 15. 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester,  
                               Ráthgéber Lászlóné ügyvezető 
  
 
 
 

k.m.f 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                          címzetes főjegyző 
 
Dunaföldvár, 2012. február 15. 
A kivonat hiteléül:  
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29/2012.(II.14.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. 
által feladatellátási szerződéssel végzendő szociális tevékenységek ellátási formáját 
felülvizsgálja.  
Felkéri a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, vizsgálja meg, hogy a „Napsugár” 
Idősek Otthona és annak keretein belül működtetett tanyagondnoki (falugondnoki) 
tevékenység, a „Napsugár” Idősek Otthona demens részlege, az Alapellátási Központ 
működtetésére vonatkozóan milyen alternatívák dolgozhatók ki, vegye figyelembe azt is, 
hogy a működési engedélyek megszerzésének, az állami normatívák igénylésének szabályai 
kötöttek.  
 
Határidő: a 2012. március 06-án tartandó testületi ülés 
Felelős: Ráthgéber Lászlóné ügyvezető  
 
 
 
 
 

k.m.f 
 
 

                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                     címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. február 15. 
A kivonat hiteléül:  
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30/2012.(II.14.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a DIT Közhasznú Nonprofit 
Kft. 100 %-os tulajdonosa utasítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a függő jogi helyzetben lévő 
ingatlanok vonatkozásában a szerződéseket kösse meg és függőben tartás kérelme mellett 
nyújtsa be a Földhivatalhoz. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Ráthgéber Lászlóné ügyvezető 
 
 

k.m.f 
 
 

                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                     címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. február 15. 
A kivonat hiteléül:  



 
 


