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A Miskolci Törvényszék az Emődi Polgárőr Egyesület ., att" (3432 Emőd,
Kossuth u. 161 szám alatti székhelyű) civil szervezet v~gelszámolásával kapcsolatos
nemperes eljárásban meghozta az alábbi

Miskolci Törvényszék
1l.Pk.60.333/2006/27. szám

végzést:

\
A törvényszék az egyszerűsített törlési eljárást megszünteti.

\,
A törvényszék elrendeli az Emődi Polgárőr Egyesület "törlés alatt" (3432 Emőd, Kossuth
u. 161 szám alatti székhelyű) civil szervezet kényszer-végelszámolását.

A törvényszék végelsZámolónak a BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zrt.-t (1126
Budapest, Böszörményi, u. 34. B. ép. 1/2. szám alatti székhelyű, cégjegyzékszám: 01-10-
043489) rendeli ki.

A végelszámolás kezdő időpontja jelen végzés jogerőre emelkedésének a napja.

A törvényszék a végzés jogerőre emelkedésével egy időben elrendeli a civil szervezetre
vonatkozóan az alábbi változások nyilvántartásba vételét:

A civil szervezet új neve: Emődi Polgárőr Egyesület "v.a."

A civil szervezet új képviselője: BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zrt.-t
végei számoló

A bíróság felhívja a Emődi Polgárőr Egyesület hitelezőit, hogy követeléseiket jelen
végzés közzétételétől számított 40 napon belül a végelszámolónak jelentsék be.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül a Debreceni Ítélőtáblához
címzett, ,de a Miskolci Törvényszéknél benyújtható fellebbezésnek van helye. Az
elektronikus eljárásra kötelezett, vagy azt választó fél a fellebbezését kizárólag
elektronikus úton terjesztheti elő az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.
Egyéb esetben a fellebbezést írásban, három egyező példányban kell benyújtani.

A másodfokú eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Indokolás:

A Miskolci Törvényszék a 2015. év szeptember hó 05. napján jogerős 13.P.21.489/2015/5.
sorszámú ítéletével megállap,ította a civil szervezet megszűnését.
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A nyilvántartást vezető bíróság 2016. év február hó 04. napján kelt 20-I. számú
végzésével rendelte el a civil szervezet egyszerűsített törlési eljárását.

A bíróság felhívására a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bejelentette, hogy a civil
szervezetnek tartozása van.

Az egyesülési jogró I, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 91}. [; (l) bekezdése értelemében
ha bírósági határozat folytán kell a végelszámolást lefolytatni, továbbá, ha a
végelszámolást egyszerűsített törlési eljárás előzte meg, a végeiszámojás kényszer-
végelszámolásként kerűllefolytatásra.

Az Ectv. 91}. (3) bekezdése szerint kényszer-végelszámolás esetén a bíróság a
végelszámolás megindításáról szóló, a 9/B. [; (4) bekezdés szerinti végzést hivatalból
hozza meg, és - a vezető tisztségviselő nyilatkoztatása után - kijelöli a végelszámolót. A
bíróság. végelszámolónak elsősorban a civil szervezet bejegyzett vezető tisztségviseJőjét
jelöli ki. Ha a bejegyzett vezető tisztségviselő nem jelölhető ki vagy kijelölés ének
mellőzését alapos okkal kéri, a biróság a felszámolói névjegyzékből jelöli ki a
végelszámolót.

A bíróság a fentiek alapján rendelte el a szervezet kényszer-végelszámolását,
végelszámolót pedig a felszámolói névjegyzékből jelölt ki a szervezet képviselőjének
megnyilatkoztatását követően.

A bíróság felhívja a végelszámolót, hogy jelen végzés jogerőre emelkedésétől számított
15 napon belül nyújtsa be a tisztségelfogadó nyilatkozatát, melyben elfogadja a
végelszámolói tisztséget és kijelenti, hogy vele szemben semmilyen összeférhetetlenségi
körülmény nem áJI fenn.

Felhívja a végelszámoló figyelmét, hogy amennyiben a kötelezettségeit nem teljesíti, úgy
100.000-900.000 forintig terjedő, ismételten ís kiróható pénzbírsággal sújtható.

A végzés elleni fellebbezési jog a Pp. 233. [; (1) bekezdésén alapul.
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