
 

A kényszer-végelszámolás közzétételének időpontja: 2018. június 14. 

 

Az OBH felületén megjelent közzétételi végzés a következő oldalon található. 

 



Zalaegerszegi Törvényszék
Pk.60.052/2006/9. szám

V É G Z É S :

A  Zalaegerszegi  Törvényszék  a  2057.  törvényszéki  nyilvántartási  szám  alatt  bejegyzett
Lipeszentadorjáni  Nyugdíjas  Egyesület  (székhely: 8888  Lipeszentadorján,  Dózsa  Gy.  u.  1.,
adószám: 19280121-2-20) ügyében elrendeli a szervezet kényszer-végelszámolását.

A végelszámolás a jelen végzés jogerőre emelkedésének napja.

A  bíróság  végelszámolónak:  a BIS  Csődgondnok  és  Tanácsadó  Zrt-t,  (1126  Budapest,
Böszörményi  út  34/B  ½.),  cégjegyzékszám:  01-10-043489,  Dr.  Molnár  István  (1126  Budapest,
Böszörményi út 34/B ½.) képviselőt rendeli ki.

A bíróság felhívja a Lipeszentadorjáni Nyugdíjas Egyesület hitelezőit, hogy követeléseiket a
jelen  végzés  közzétételétől  számított  40  napon  belül  a  végelszámolónak  jelentsék  be.  A
bejelentés akkor is szükséges, ha a szervezettel szemben a követeléssel kapcsolatban bírósági
vagy hatósági eljárás van folyamatban.

A  bíróság  a  fenti  rendelkezések  alapján  elrendeli  a  szervezet  adatai  alábbi  változásainak
nyilvántartásban történő átvezetését.

A szervezet neve: 
Törölve:    Lipeszentadorjáni Nyugdíjas Egyesület
Bejegyzés:   Lipeszentadorjáni Nyugdíjas Egyesület  v.a.

A szervezet képviselőjének neve, a képviselet joggyakorlásának módja, a képviselő lakóhelye:
Törölve:  Henczné Csesztregi Katalin (888 Kiscsehi, Deák F. u. 75.) egyesületi képviselő
Bejegyezve:  Dr. Molnár István (1126 Budapest Böszörményi u. 34/B ½.) végelszámoló.

A bíróság a végelszámolást elrendelő jogerős végzést megküldi az Országos Bírósági Hivatalnak, az
országos névjegyzékbe való közzététel céljából.

A bíróság a jelen végzés egy példányát megküldi a törvényességi ellenőrzésre jogosult Zala Megyei
Főügyészségnek.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Pécsi
Ítélőtáblához címezve írásban, három példányban a Zalaegerszegi Törvényszéknél lehet benyújtani.

A bíróság tájékoztatja a fellebbezésre jogosultakat, hogy az ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbezést
előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező.

I N D O K O L Á S  :

A bíróság megállapította, hogy a 2011. évi CLXXV. tv. (Ectv.) 9/J §-a alapján a szervezet kényszer-
végelszámolása elrendelésének van helye.



A  kényszer-végelszámolásra  a  civil  szervezet  végelszámolására  vonatkozó  szabályokat  kell
alkalmazni,  melyeket  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú jogállásról,  valamint  a  civil  szerveztek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 9.-9/J. §a tartalmaz.

Az  Ectv.  alapján  a  kényszer-végelszámolás  jogerős  elrendelésével  összefüggő  változásokat  a
bíróság hivatalból jegyzi be a nyilvántartása és teszi közzé. A későbbi nyilvántartási adatváltozások
bejelentése a végelszámoló kötelezettsége.

A kényszer-végelszámolást  elrendelő  végzés  közzététele  az  Ectv.  9/B.  §  (4)  bekezdése  alapján
történik. A bíróság a kapcsolódó változások bejegyzéséről az Ectv. alapján hivatalból határoz.

A bíróság tájékoztatja a hitelezőket, hogy a követeléseik bejelentésére szolgáló 40 napos határidő
elmulasztása nem jár jogvesztéssel,  de a zárómérleg és a vagyonfelosztási  határozat elfogadását
követően  hitelezői  igényt  már  csak  a  megszűnt  szervezet  tartozásaiért  történő  helytállásra
vonatkozó szabályok szerint lehet érvényesíteni.

Zalaegerszeg, 2018. május 11.

    Dr. Cserjési Helga 
    törvényszéki titkár


