
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-13/2012. 

K I V O N A T 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 11-én (Kedden) megtartott 
rendkívüli  zárt  ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

80/2012.(IV.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város 
Önkormányzata, mint megbízóval 2009. július 01-jén  kötött megbízási szerződésre 
vonatkozó felmondását – hivatkozással a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 32. 
§ (2) bekezdésében foglaltakra – 2012. június 05-i hatállyal  elfogadja, és ezen döntésével 
egyidejűleg  kinyilvánítja, hogy megbízóként nem követett el súlyos szerződésszegést. 
 
2./ A 73/2012.(IV.03.) KT határozat törvényesen állapította meg a megbízási díj változást és 
tartalmazza a megbízási díj csökkentésének okát is.  
A megbízási díj és a megbízási szerződés módosítására a megbízott nem adott lehetőséget 
azzal, hogy 2012. április 05-én írásban azonnali hatállyal felmondott. 
 
3./ A Képviselő-testület hivatkozással a 2009. július 01-jén  kelt megbízási szerződés 7. 
pontjában, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi tv. 479. § (2) és 482. § (21) 
bekezdésében foglaltakra, valamint a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 31. § 
(2) bekezdésében foglaltakra, felhívja Ráthgéber Lászlóné ügyvezetőt, hogy köteles a 
halaszthatatlan  intézkedéseket mindaddig megtenni, amíg az önkormányzat vagy az 
önkormányzat által megbízandó ügyvezető a Kft. ügyeinek intézéséről gondoskodni nem tud.  
 
4./ Ráthgéber Lászlóné a Kft. új ügyvezetőjének megválasztásával egyidejűleg köteles a 2012. 
I. negyedévi mérleget, számviteli beszámolót elkészíteni a Képviselő-testület tulajdonában 
lévő ingó- és ingatlan vagyonleltárt  átadni.  
 
A felszámolási eljárás megindításához szükséges mérleget a felszámolás megindításának 
bejelentését megelőző nappal ismételten el kell készítenie az ügyvetőnek és a képviseletet 
ellátó jogi képviselő részére át kell adni a felszámolási eljárásról szóló jogszabályokban 
felsorolt egyéb benyújtandó dokumentumokkal  együtt.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
Dunaföldvár, 2012. április 12. 
A kivonat hiteléül:  



 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-13/2012. 

 

K I V O N A T 
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81/2012.(IV.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

Dunaföldvár  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 01-től határozatlan 
idejű, havi bruttó 35.000.- Ft. összegű állandó jogi képviseletre szóló ügyvédi megbízást ad 
Dr. Gál Brigitta egyéni ügyvéd részére.  
Megbízott feladata az Önkormányzat által bérbe adott lakások lakbértartozásainak 
behajtásával kapcsolatos feladatok ellátása a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés szerint.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 12. 
A kivonat hiteléül:  
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K I V O N A T 
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rendkívüli  zárt  ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

82/2012.(IV.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízást ad a Dr. Fazekas 
Róbert Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Falk Miksa u. 28. 28. adószáma: 18256000-2-41) 
részére a tulajdonában álló DIT Közhasznú Nonprofit Kft. felszámolásával kapcsolatos 
eljárásban való cégképviseletre a kérelemnek az illetékes Törvényszék gazdasági 
kollégiumához történő benyújtására, valamint a felszámolási eljárással összefüggő egyéb 
feladatok (konzultáció, jogi szakvélemény készítése stb.) ellátására, a határozathoz csatolt 
megbízási szerződés szerint.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 12. 
A kivonat hiteléül:  
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83/2012.(IV.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hajlandó újra alaposan 
megvizsgálni a Paks Város Önkormányzata által javasolt üzemeltető szervezethez történő 
csatlakozást az alábbi feltétel teljesülése esetén:  
Dunaföldvár Város Önkormányzatával, valamint a Dunavíz Kft.-vel szemben a Paksi Vízmű 
Kft. által támasztott – a határozathoz 834-5/2012. iktatószámon csatolt megállapodási 
ajánlatban szereplő összeg - követelésektől feltétel nélkül történő teljes elállás esetén. A 
feltétel 2012. április 20-ig történő nem teljesülése esetén Dunaföldvár Város  Képviselő-
testülete fenntartja Dunaföldvár Város Önkormányzatának a Sió- és Duna-menti Víziközmű 
Társulásban történő tagságát és utasítja a polgármestert az üzemeltetési szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
Határidő: azonnal  
 
 
 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 12. 
A kivonat hiteléül:  
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84/2012.(IV.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Dunaföldvár, Hunyadi park 5. szám alatti Napsugár Idősek Otthona korszerűsítése tárgyában, 
a TIOP 3.4.2-11/1 számon kiírt pályázat keretében.  
Felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert az ügyben keletkezett iratok aláírására. 
Az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére biztosítja a szükséges bruttó 
1.816.100.- Ft. összeget a 2012. évi költségvetés fejlesztési hitelkeret terhére. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester 
  
 
 

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 12. 
A kivonat hiteléül: 
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K I V O N A T 
 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. április 11-én (Kedden) megtartott 
rendkívüli ülésének  jegyzőkönyvéből. 

 
 

85/2012.(IV.11.) KT.  
h a t á r o z a t  

 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy 
Szabó János 7020 Dunaföldvár Nagyhegy 11. szám alatti lakos ingatlan vásárlási kérelmét a 
dunaföldvári 6927/3 hrsz-ú, épület és udvar, szőlő, kert művelési ágú 2588 m2 alapterületű 
zártkerti ingatlanra vonatkozóan támogatja, részletfizetési lehetőséget biztosítva 12 havi 
bontásban.  
A vételár megfizetése a következőképpen valósul meg: 1. hónapban 40.000,- Ft törlesztése 
majd az ezt követő 11 hónapban havi 40.000,- Ft összegű törlesztéssel fizeti meg vásárló a 
vételárat tulajdonjog fenntartásával mindaddig, míg a teljes vételár a 480.000,- Ft 
megfizetésre nem kerül.  
Az ingatlan értéke: 480.000,- Ft ingatlan értékbecslés alapján. 
Amennyiben a vevő a 12 hónap alatt a vételárat nem vagy nem teljes összegben fizeti meg, 
úgy az önkormányzat a szerződéstől eláll és a befizetett részösszeg kamatmentesen a vevő 
részére visszafizetésre kerül.  
 
Az adás-vétel lebonyolításával összefüggő ügyvédi és ingatlan-nyilvántartási költségek a 
vevőt terhelik.  
 
Felelős: Keresztes Lajos polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 
  

k.m.f. 
 

 
                   Keresztes Lajos sk.                                                     Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                      polgármester                                                                    címzetes főjegyző 
 
 
 
Dunaföldvár, 2012. április 12. 
A kivonat hiteléül:  



 
 


