
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 245-11/2013. 

K I V O N A T 
 
Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2013. április 17-én (Kedden)  15:00 órakor 
megtartott  rendkívüli zárt   ülésének  jegyzőkönyvéből. 
 

77/2013.(IV.17.) KT.  
h a t á r o z a t 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DIT Kft. „f.a.” felperes által 
Dunaföldvár Város Önkormányzata I. rendű és a Napsugár Integrált szociális Intézmény II. 
rendű alperesek ellen indított, a Szekszárdi Törvényszék előtt 13.G.40.070/2012. szám alatt 
folyamatban lévő peres eljárásban dr. Várnai Zsuzsanna ügyvéd által a DIT Kft. „f.a.” 
/felperes/ képviseletében tett egyezségi ajánlatának feltételeit nem fogadja el, a felperessel 
egyezséget nem köt.   
 
A Képviselő-testült továbbra is fenntartja azon álláspontját, hogy a dunaföldvári belterületi 
5003/8/A/1 hrsz-ú és az 5003/8/A/2 hrsz-ú, természetben Dunaföldvár, Hunyadi park 4. szám 
alatti ingatlanok,  701,56 nm. alapterületű iroda és raktárhelyiségek megnevezésű, üres, 
beköltözhető állapotú pinceszinti és 680,99 nm. alapterületű óvoda megnevezésű, jelenleg 
nem üres és nem beköltözhető – Napsugár Integrált Szociális Intézmény demens részlege 
működik az ingatlan egyik szárnyában – és a dunaföldvári legelő művelési ágú 8699/1, 
8699/2, 8699/3 hrsz-ú ingatlanok jogosan és törvényesen kerültek az Önkormányzat 
tulajdonába. 
A megkötött adás-vételi szerződések az önkormányzat folyamatos feladat-ellátásnak 
biztosításához váltak szükségessé. 
Az önkormányzat visszautasítja azon feltételezést, hogy a megkötött szerződések a hitelezői 
igények kielégítésének akadályozása céljából jöttek létre és ezért fedezetelvonóak lennének. 
Az önkormányzat álláspontja szerint továbbá a fenti szerződések nem voltak ingyenesnek 
tekinthetők és értékarányosság mellett kerültek megkötésre. 
A DIT Kft. „f.a.” a felszámolás megindításának időpontjában - a fenti ingatlanok nélkül is - 
rendelkezett annyi ingatlan és ingó vagyonnal, amely az akkor ismert hitelezői igény volt.  
A DIT Nonprofit Kft. ügyvezetője a leltárt a felszámoló részére átadta. 
Farkas József önálló bírósági végrehajtó a felszámolás megkezdése előtt már a DIT Kft. 
vagyonából lefoglalt készpénzt és gépeket.  
Ismereteink szerint a lefoglalt pénzből és ingóságokból Farkas József önálló bírósági 
végrehajtó a hitelezőket nem elégítette ki, a lefoglalt ingóságokat a felszámolás megindítását 
követően sem adta át a DIT Kft. felszámolója (TAX-AUDIT Felszámoló, Válságkezelő és 
Üzletvitel Tanácsadó kft.) részére.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 
 

k.m.f. 
                   Horváth Zsolt   sk.                                                   Bárdos Lászlóné dr. sk. 
                       polgármester                                                              címzetes főjegyző 
 
Dunaföldvár, 2013. április 18. 
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Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DIT Kft. „f.a.” felperes által 

Dunaföldvár Város Önkormányzata I. rendű és a Napsugár Integrált szociális Intézmény II. 
rendű alperesek ellen indított, a Szekszárdi Törvényszék előtt 13.G.40.070/2012. szám alatt 

folyamatban lévő peres eljárásban perbeli egyezség megkötésének feltételeit  nem fogadja el, 
a felperessel egyezséget nem köt.   

 
A Képviselő-testült továbbra is fenntartja azon álláspontját, hogy a dunaföldvári belterületi 

5003/8/A/1 hrsz-ú és az 5003/8/A/2 hrsz-ú, természetben Dunaföldvár, Hunyadi park 4. szám 
alatti ingatlanok,  701,56 nm. alapterületű iroda és raktárhelyiségek megnevezésű, üres, 

beköltözhető állapotú pinceszinti és 680,99 nm. alapterületű óvoda megnevezésű, jelenleg 
nem üres és nem beköltözhető – Napsugár Integrált Szociális Intézmény demens részlege 
működik az ingatlan egyik szárnyában – és a dunaföldvári legelő művelési ágú 8699/1, 
8699/2, 8699/3 hrsz-ú ingatlanok jogosan és  törvényesen kerültek az Önkormányzat 

tulajdonába. 
A megkötött adás-vételi szerződések az önkormányzat folyamatos feladat-ellátásnak 

biztosításához váltak szükségessé. 
Az önkormányzat visszautasítja azon feltételezést, hogy a megkötött szerződések a hitelezői 

igények  kielégítésének akadályozása céljából köttettek. 
A DIT Kft. „f.a.” a felszámolás megindításának időpontjában  - a  fenti ingatlanok nélkül is -   
rendelkezett annyi ingatlan és ingó  vagyonnal, amely az akkor ismert  hitelezői igény volt.  

A DIT Nonprofit Kft. ügyvezetője a leltárt  a felszámoló részére átadta. 
Farkas József önálló bírósági végrehajtó a felszámolás megkezdése előtt már a DIT Kft. 

vagyonából lefoglalt készpénzt és gépeket.  
Ismereteink szerint a  lefoglalt  pénzből és  ingóságokból Farkas József önálló bírósági 

végrehajtó a hitelezőket nem elégítette ki, a lefoglalt ingóságokat  a felszámolás megindítását 
követően sem adta át a DIT Kft. felszámolója (TAX-AUDIT Felszámoló, Válságkezelő és 
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Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 
 

1. oldal: [2] Törölt Szabó Zsolt 2013.05.15. 10:48:00 

  
 
 
 
 
 

 


