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V É G Z É S

A  Budapest  Környéki  Törvényszék  elrendeli a  13-01-0003424 szám  alatt  nyilvántartott  Közösen  az
Életért Közhasznú Alapítvány "végelszámolás alatt"  (székhely:  2013 Pomáz, Tompa Mihály u. 17. ,
adószám: 18210950-1-13 ) elnevezésű civil szervezet nyilvántartásból való törlését.

A bíróság a törléssel egyidejűleg elrendeli a törlés tényének, a törlő határozat számának és a jogerő
dátumának  a  nyilvántartásba  történő  bejegyzését,  elrendeli  a  végzés  megküldését  az  Országos
Bírósági Hivatal (OBH) részére az országos névjegyzékben való közzététel végett.

A civil szervezet törlésének napja: jelen végzés jogerőre emelkedésének napja.

A bíróság kötelezi BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zrt. (szh.: 1126 Budapest, Böszörményi út 34/B.
I/2., cjsz: 01-10-043489) kényszer-végelszámolót, hogy a szervezet fellelhető iratainak elhelyezéséről
és őrzéséről gondoskodjon.

A bíróság a kényszer-végelszámoló  munkadíját  20.000,-Ft  + áfa (azaz  húszezer  forint  plusz áfa)
összegben, összesen tehát 25.400,-Ft-ban (azaz huszonötezer-négyszáz forintban) állapítja meg.

A  bíróság  a  végelszámoló  készkiadásait  15.345,-Ft-ban  (azaz  tizenötezer-háromszáznegyvenöt
forintban) állapítja meg.

A  bíróság  megkeresi  a  Fővárosi  Törvényszék  Gazdasági  Hivatalát,  hogy  a  fenti  munkadíj  és
készkiadás összegét a végzés jogerőre emelkedését követően a kényszer-végelszámoló részére utalja
ki annak OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11786001-20121297. sz. pénzforgalmi számlájára.

E végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül a Fővárosi Ítélőtáblához címzett,  de a
Budapest Környéki Törvényszéknél benyújtható fellebbezésnek van helye. 

I N D O K O L Á S

Az alapítvány alapítója 2015.08.06. napján az alapítvány megszűnését jelentette be a Budapest Környéki
Törvényszék  mint  nyilvántartó  bíróság  (törvényszék)   felé,  a  kuratórium elnöke lemondott,  a  bíróság
felhívására az alapító által előterjesztett megszűnés iránti kérelemben foglaltakat nem vitatta.

A törvényszék 24. sz. alatti 2016.03.03. napján jogerőre emelkedett végzésével a szervezet megszűnésé
megállapította a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:403.  § (1) bek. c) pontja és a
Cnytv.  59.  §-a alapján.  A Törvényszék az egyesülési  jogról,  a  közhasznú jogállásról,  valamint  a  civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 9/K. § (4) bek. szerint
a szervezet nevét megszűnt toldattal egészített ki, az Ectv.9/K. § (7) bek. szerinti felhívást 2016.03.24.
napján közzétette. 

Figyelemmel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 5152811504 sz. tájékoztatására a törvényszék 31. sz.
2016.09.16. napján jogerőre emelkedett végzésével az Ectv. 9/J. § (1) bek. alapján elrendelte kényszer-
végelszámolását, Ectv. 9/J. § (3) bek. alapján a felszámolói névjegyzékből  kijelölte végelszámolónak a
BIS Csődgondnok és  Tanácsadó Zrt-t  (szh.:  1126 Budapest,  Böszörményi  út  34/B.  I/2.,  cgjsz:  01-10-
043489) és rendelkezett a „végelszámolás alatt” toldat bejegyzéséről, továbbá az Ectv.  9/D. § (1) bek.
alapján a hitelezői felhívás közzétételéről.  A közzétételre 2016.10.07. napján került sor.



Budapest Környéki Törvényszék
1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.
51.Pk.60.083/2011/39.

A végelszámolás lefolytatására az Ectv. rendelkezései alapján került sor. 

A NAV 2017.05.09. napján kelt 2178307791 iktatószámú tájékoztatása szerint a szervezetnél adóhatósági
eljárás nincs folyamatban, tartozása a szervezetnek nincsen, munkavállalója nincs, köztartozása nem áll
fenn, ellenőrzést és végrehajtást a NAV nem kezdeményez, az 1996. évi CXXVI. törvény 6/C. § szerinti
elszámolásra a szervezet nem kötelezett, következésképpen a törlésnek akadálya nincsen.

A  szervezet nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatásra  nem volt kötelezett, mivel 2011. évben alakult.

A  szervezet  –  kényszer-végelszámolója  útján  –  az  alapítvány  nyilvántartásból  való  törlése  iránti
kérelemmel  fordult  a  törvényszékhez  az  Ectv.  9/J.  §  (4)  bek.  alapján  alkalmazandó  Ectv.  9/G.  §  (6)
bekezdése szerint. A végelszámoló csatolta a Cnytv. 27. §-a szerinti okiratokat, bejelentette továbbá, hogy
az iratok őrzési helye a székhelyén lesz. 

A  végelszámoló  az  Ectv.  9/J.  §  (5)  bek.  szerint  költségei  és  munkadíja  megtérítése  iránti  kérelmet
terjesztett elő.

A törlési kérelem alapos.

A  benyújtott  okiratok  alapján  a  törvényszék  megállapította,  hogy  a  végelszámolás  lefolytatása  és
befejezése  megfelel  az  Ectv.  9.  §-ában  foglalt  előírásoknak,  a  törlési  kérelemhez  szükséges  iratok
hiánytalanul benyújtásra kerültek, így a fentiek alapján a törvényszék a Cnytv. 2. § d) pontja, 42. §-a, 43/A.
§-a, valamint az Ectv. 9. §-a alapján eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint döntött és a szervezetet
törölte a civil szervezetek nyilvántartásából.

A 2011. évi CLXXV. törvény 9/J.§ (5) bekezdése szerint a bíróság a civil szervezet törlésével egyidejűleg
a  végelszámolónak  az  eljárásban  meg  nem  térült  és  igazolt  készkiadásait  legfeljebb  30.000  Ft
összeghatárig, továbbá legfeljebb 20.000 Ft munkadíjat és a díjat terhelő általános forgalmi adót a központi
költségvetés terhére megfizeti.    

A törvényszék a végelszámoló készkiadása és munkadíjának megtérítésére vonatkozó kérelmét alaposnak
találta, a kifizetésről a 2011. évi CLXXV. törvény 9/J.§ (5) bekezdése alapján a Fővárosi Törvényszék
Gazdasági Hivatalát hívta fel.

A fellebbezés lehetőségét a Cnytv. 5.§ (1) bekezdés folytán alkalmazandó 1952. évi III. törvény (Pp.) 233.
§ -a biztosítja. Az ítélőtábla előtt a jogi képviselet a Pp. 73/A.§ (1) a) pontja alapján kötelező.

Budapest, 2017. június 21.
  dr. Faller Beatrix Renáta s. k.
          bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:             

Budai Nikolett
tisztviselő
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