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A Pécsi Törvényszék a Sásd Város Önkormányzata alapító. képviselője: Rab Győzöné
alpolgármester (7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.) kérelmére indult Sásd Kultúrájáért
_
Közalapítvány (Pk.60.12l/2001., székhely: 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.) ügyében meghozta
a<következő
végzést:
A Pécsi Törvényszék
elrendeli
a fenti
nyilvántartásába
az alábbi adatok bejegyzését:
Megszűnt megnevezés: Sásd Kultúrájáért
Új megnevezés: Sásd Kultúrájáért

civil

szervezet

1359.

sorszám

alatti

Közalapítvány

Közalapítvány

Megszűnt képviselet re jogosult:
Szeifert Csaba kuratóriumi elnök 7940 Szentlőrinc,
szám alatti lakos.

végelszámolás

alatt.

Március 15. tér 41C.

Új képviseletre jogosult:
Gál Attila végelszámoló 7370 Sásd, József A. u. 4.
szám alatti lakos.
A végelszámolás
A megszűnést

kezdetének

elhatározta

időpont ja: 2014. május 30.

a Sásd Kultúrájáért

Közalapítvány

alapítója.

Felhívja a törvényszék
a végelszámolás
alatt álló civil szervezet hitelezőit, hogy
követeléseiket ezen végzés OBH-nál működő hirdetmények közhiteles nyilvántartásában
való megjelenésétől számított 40 napon belül a végelszámolónak jelentsék be.
A bejelentés akkor is szükséges, ha a civil szervezettel szemben a követeléssel
kapcsolatban hatósági, vagy bírósági eljárás van folyamatban. A bejelentés elmulasztása
nem jár jogvesztéssel, de a zárómérleg és a vagyonfelosztási
határozat elfogadását
követően hitelező i igényt már csak a megszűnt civil szervezet tartozásaiért
történő
helytállásra vonatkozó szabályok szerint lehet érvényesíteni.
A végelszámoló díját a végelszámoló kérelmére a végelszámolás alatt álló civil szervezet
legfőbb szerve állapítja meg. Ilyen határozat hiányában a végelszámoló díjáról a Pécsi
Törvényszék dönt.
A végzés ellen a kézbesítést követő 15 nap alatt a Pécsi Törvényszéknél írásban, három
példányban benyújtható fellebbezésnek van helye a Pécsi Ítélőtáblához. a másodfokú /.·:·;:-::··0··;---....
eljárásban a jogi képviselet kötelező.
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Indokolás
A Pécsi Törvényszék a Sásd Kulturájáért Közalapítványt elnevezésű civil szervezetet 1359.
sorszám on tartja nyilván a bírósági nyilvántartásban.
A civil szervezet közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 64.
§ (I) bekezdés b) pontja alapján határozott az egyesűlet feloszlásáról. Ennek következtében az
egyesülési jogró!, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 201l. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 9. § (I) bekezdés, és (3) bekezdés
alapján a legfőbb szerv döntése szerint végei számolás indult az egyesület ellen.
A Pécsi Törvényszék az Ectv. 9. § (I) bekezdése alapján, valamint a Ptk. 64. § (I) bekezdés b)
pontja folytán alkalmazandó Ptk. 64.§ (2) bekezdés szerint jegyezte be a civil szervezet
végelszámolását a bírósági nyilvántartásba.
A végelszámolót a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról, és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény (Ctv.) 98. § (I) bekezdése alapján választotta az egyesület közgyűlése.
A Ctv. 98. § (I) bekezdés alapján határozta meg a végelszámolás kezdőidőpontját.
A végelszámoló a Ctv. Vlll. fejezetében foglaltak szerint köteles a végelszámolást lefolytatni.
Az Ectv. 9.§ (5) bekezdése szerint a végei számolás közzétételét.követöen
haladéktalanul el kell különítenie az eljárás költségeinek fedezetét.

acivilszervezetnek

A végelszámoló a hitelező i igény bejelentési határidő elteltét követő 15 napon belül a
követelésekről készített jegyzéket további 15 napon belül köteles benyújtani a Pécsi
Törvényszékhez a nyilvános iratok közé történő elhelyezés céljából a Ctv. 106. § (2)
bekezdése alapján.
A bíróság felhívja a végei számoló figyeimét arra is, ha a
évében nem fejeződik be, a végelszámoló a számviteli
évenként köteles elkészíteni a számviteli törvény szerinti
annak feltüntetésével, hogy a civil szervezet végelszámolás
évi C. törvény 153. § alapján letétbe helyezi a bíróságon.

végelszámolás a megindításának
törvényben meghatározott üzleti
beszámolót, és az adóbevallást
alatt áll, és a beszámolót a 2000.

A végelszámolás kezdő időpontját követően a végelszámoló évente köteles tájékoztatót
készíteni a legfőbb szerv és a Pécsi Törvényszék részére, amelyben be kell rnutatni a
végelszámolás alatt álló civil szervezet helyzetét, annak okát, hogy az eljárás befejezésére
miért nem került még sor, továbbá tájékoztatást kell adni az eljárás befejezésének várható
időpontjáról' _a-Ct\L.--I
04~§-EJ)-(4) bekezdése.alapján.,
~
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A jogorvoslati rendelkezés a etv. 96. § alapján alkalmazandó polgári perrendtartásról
1952. évi III. törvény (Pp.) 233. § (I) bekezdésén alapul.

Pécs, 2014.július

7.

dr. Horn Ildikó s.k.
bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:

szóló

