
A Miskolci Törvényszék
2.Fpk.298/2016/10. számú végzése

felszámolás megindításának közzétételéről
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A bíróság elrendeli' annak közzétételét, hogy az Emődi Polgárőr Egyesület "v.a." (székhely: 3432 Emőd,
Kossuth utca 161.,~'Í1yilvántartásiszám: Pk.60333/2006., adószám: -) adós felszámolását elrendelte.
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A fé,fszámolási eljarás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpont ja: 2016. szeptember 12.
napj\\'" ,.
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A felszámolás kezdő időpont ja e végzés Cégközlöny honlapján történő közzétételének napja.

A ~íróság által 'kirendelt felszámoló: PRUDENS PROFIT CONTROLL Vagyonkezelő Korlátolt, .
Felelősségű Társasag (székhely: 4625 Záhony, Szebecse út 4., adószám: 13728603-2-15)

A felszámolóbiztqs: Simon Péter (4625 Záhony, Szebecse út 4., születési idő: 1956. augusztus 27.,
adóazonosító jel: 8827453025, anyja születési neve: Kovács Irén)
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A lVliskolci Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10027006-01483116-
240obo04 ]:iu' (.
Mindazok [ideértVe a zálogjogosultakat, és a 3. g (I) bekezdés g) pontja szerinti fuggő követelések
jogo~ultjait is], ak~k az adóssal szemben fennálló ismert követeléseiket - kivéve a felszámolási eljárást
közvetlenül megelőző csődeljárásban [27. g (2) bekezdés e) pont] már bejelentett és nyilvántartásba vett
kövéleléseket - a felszámolás során hitelezőként érvényesíteni kívánják, ismert követeléseiket e végzés
köziétételétől száI'iitított40 napon belül jelentsék be a felszámolónak.

A felszámoló - a i!'lódosított 1991. évi XLIX. törvény 57. g (I) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott
követelések kivétéfevel - csak azt a bejelentést veszi nyilvántartás ba, amely után a hitelező a követelés
tőkeÖsszegének 1%-át, de legalább 5.000,- Ft-ot és legfeljebb 200.000,- Ft-ot az e végzésben megjelölt
szán\~ára - a bír6\lági ügyszárnra (végzés számra) hivatkozással - 40 napon belül befizetett és ezt a
fels7lmoló részére''igazolta.
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1\ bhlóság az adós 'fizetésképtelenségét a Cstv. 27. g (2) bek. f. pontja alapján állapította meg.
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A bú'óság a felszáIÍ;olót elektronikus, véletlenszerű kiválasztás segítségével rendelte ki. .
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Az ~jjárás - a fizThésképtelenségi eljárásokról szóló, 2000. május 29-ei 1346/2000/EK tanácsi rendelet
szerinti - főeljárásként indult.
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Dr. Je i-Péter-s.k. .

bíró MISKOLCI TÖRVÉNYSli,,"K 3
Gazdasági InJoa .
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