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Az OBH felületén megjelent közzétételi végzés a következő oldalon található.  
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A Fővárosi  Törvényszék az  Óbuda  Egészségéért  Alapítvány  „végelszámolás  alatt”
kényszer-végelszámolási ügyében hivatalból eljárva meghozta az alábbi 

V É G Z É S T :

I.

A bíróság  megállapítja, hogy a tárgyi alapítvány eddigi végelszámolójának, a Pro Bonum
Gazdaságszervező Kft-nek a megbízatása 2017. április 14. napjával megszűnt. 

A bíróság új  végelszámolónak a  BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot  (Cg.01-10-043489, székhelye:  1126 Budapest, Böszörményi  út 34. B.
ép. 1. em. 2.) rendeli ki azzal, hogy a végelszámoló megbízásából a végelszámolói feladatokat
ellátó  természetes  személy  (végelszámoló-biztos):  dr.  Molnár  István, akinek  lakóhelye:
2941 Ács, Jázmin u. 8., értesítési címe: 1126 Budapest, Böszörményi út 34/B. I. em. 2.

II.

A bíróság felhívja az Óbuda Egészségéért Alapítvány „végelszámolás alatt” hitelezőit, hogy
követeléseiket  a  jelen  végzés  közzétételétől  számított  40  napon  belül  a  jelen  végzéssel
kirendelt  végelszámolónak  jelentsék  be.  A  bejelentés  akkor  is  szükséges,  ha  az
alapítvánnyal  szemben  a  követeléssel  kapcsolatban  bírósági  vagy  hatósági  eljárás  van
folyamatban. 

A bíróság  felhívja a  végelszámolót,  hogy  az  alapítvány  még  élő  számláit  (bankszámla,
értékpapírszámla)  a  kényszer-végelszámolás  kezdő  időpontját  követően,  legkésőbb  a
kényszer-végelszámolás  befejezéséig  (a  záró  számviteli  beszámoló  fordulónapja)  az  általa
megfelelőnek  ítélt  időpontban  szüntesse  meg,  és  a  bank  által  a  számlával  összefüggő
költségek levonása után kifizetett összeget vegye, illetve helyezze letéti őrzésbe. Amennyiben
ez megtörténik, ennek megtörténtét és módját nyilatkozatban jelezze a bíróságnak, és igazolja
a  bankszámla  megszüntetését,  illetve  annak  záráskor  a  végelszámoló  részére  kifizetett
összegét is!

III.

A bíróság a fenti rendelkezések alapján elrendeli az alapítvány adatai alábbi változásainak
nyilvántartásban történő átvezetését. 
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1. Az  alapítvány  képviselőjének  neve,  a  képviselő  székhelye,  a  képviselő  megbízásából
eljáró természetes személy neve és lakóhelye, a képviselet joggyakorlásának terjedelme és
módja, a megbízatás időtartama:

      Törölve:     Pro Bonum Gazdaságszervező Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámoló, 
                        1094 Budapest, Páva u. 8. II. em. (a megbízásából eljáró természetes személy:
                         Sztefanov-Bolla Krisztina, 1077 Budapest, Király u. 95.) 
                         (általános terjedelmű; önállóan).
      Bejegyezve:  BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
                           végelszámoló, 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B. ép. 1. em. 2.
                           (végelszámoló-biztos: dr. Molnár István, 2941 Ács, Jázmin u. 8.)
                          (általános terjedelmű; önállóan) (határozatlan idejű).

2. Az alapítvány kezelő szervének neve, székhelye, a kezelő szerv tagjainak neve, lakóhelye:
      Törölve:     Pro Bonum Gazdaságszervező Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámoló, 
                        1094 Budapest, Páva u. 8. II. em. (a megbízásából eljáró természetes személy:
                         Sztefanov-Bolla Krisztina, 1077 Budapest, Király u. 95.) 
     Bejegyezve:  BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
                           végelszámoló, 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B. ép. 1. em. 2.
                           (végelszámoló-biztos: dr. Molnár István, 2941 Ács, Jázmin u. 8.)
                           (határozatlan idejű).

A bíróság intézkedik a jelen jogerős végzésnek a bíróságok központi internetes oldalán való
közzététele céljából.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a
Fővárosi  Ítélőtáblához  címezve  írásban,  elektronikusan  a  Fővárosi  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 Fővárosi Törvényszék 119.Pk.63.865/1990/18. szám alatt meghozott végzésével a tárgyi
alapítvány megszűnését megállapította. A végzés 2015. július 09. napján emelkedett jogerőre.

A bíróság 120.Pk.63.865/1990/24. sz., 2017. január 13. napján kelt végzésével elrendelte az
alapítvány  kényszer-végelszámolását.  A  kényszer-végelszámolás  kezdő  időpontja  2017.
február 16.  napja volt.  A kényszer-végelszámolás  a  2011.  évi  CLXXV. törvény (Ectv.)
hatályos  rendelkezései  szerint  került  elrendelésre.  A kirendelt  végelszámoló a Pro Bonum
Gazdaságszervező Kft. volt. 

A kirendelt végelszámoló a végzés jogerőre emelkedése előtt, 25. sorsz. alatt 2017. január 30.
napján érkezett beadványával bejelentette, hogy a felszámolói névjegyzéket vezető hatóság
FNVH/19132-5/2016-NFM számú, 2016. december 08. napján kelt határozatával a céget a
felszámolók névjegyzékéből törölte. A bíróság ezért a 24. sz., hitelezői felhívást is tartalmazó
végzés közzétételét  mellőzte,  és  120.Pk.63.865/1990/26-II.  sz.  végzésével  a végelszámolót
megbízatásából jogerősen felmentette. 
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A bíróság  ezt  követően  26-III.  sz.  végzésével  a  felszámolók  névjegyzékéből  elektronikus
sorsolással előzetesen kijelölte a végelszámoló szervezetet, és 26-IV. sz. végzésével felhívta
őt a megbízásából eljáró természetes személy adatainak közlésére, valamint a jogszabály által
meghatározott  követelményeket  tartalmazó  nyilatkozatok  benyújtására.  A  végelszámoló  a
nyilatkozatot 28. sorsz. alatt  nyújtotta  be.  30. sorsz. alatt  a végelszámoló a végelszámoló-
biztos személyének változását jelentette be, és részéről is csatolta a szükséges nyilatkozatot. 

A  bíróság  mindezek  alapján  új  végelszámoló  kirendeléséről  határozott,  és  hivatalból
elrendelte a kapcsolódó adatváltozások bejegyzését a nyilvántartásba. 

A bíróság a hitelezőkhöz és a végelszámolóhoz intézett felhívást megismételte, figyelemmel
arra,  hogy  a  kényszer-végelszámolást  elrendelő  végzés  –  a  fentiek  miatt  –  nem  került
közzétételre. 

A bíróság felhívja a végelszámoló figyelmét, hogy a kényszer-végelszámolás lefolytatásának
szabályait  az  Ectv.  9-9/J.  §§-ai  tartalmazzák,  melyek  alapos  áttanulmányozása  fokozott
jelentőséggel  bír. A kényszer-végelszámolás  technikai  lebonyolításához  szükségesnek  ítélt
iratokat a bíróság mellékleten megküldi a végelszámoló részére, azzal, hogy az eddig letétbe
helyezett  számviteli  beszámolók  a  civil  szervezetek  névjegyzékében  (www.birosag.hu)
érhetőek el. 

Az egyszerűbb ténybeli és jogi megítélésű ügyekben alkalmazott jogszabályok az alábbiak:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:403. § (1) bekezdés c) pontja,
figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 74/E. § (3)
bekezdésére is;

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 9/B. § (4)-(5) bekezdése, 9/C. § (1)
bekezdése, 9/J. § (1)-(3) bekezdései, 9/K. § (1) bekezdése.

- a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló  2011.  évi  CLXXXI.  törvény  (Cet.)  5.  §  (1)  bekezdése  által  felhívott,  a  polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 221. § (3) bekezdése.

Budapest, 2017. október 13.
        dr. Tóth László István s. k. 
                     bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:

http://www.birosag.hu/
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A Fővárosi  Törvényszék az  Óbuda Egészségéért  Alapítvány „végelszámolás  alatt"  kényszer
végelszámolási ügyében meghozta az alábbi 

V É G Z É S T:

A bíróság megállapítja, hogy a 2017. október 13. napján kelt 31. sorszámú végzése 2017. november
18. napján jogerőre emelkedett.  Egyben elrendeli a jogerős 18. sorszámú végzés közzétételét a
birosag.hu honlapon.

A bíróság tájékoztatja a végelszámolót, hogy a hitelezői igények bejelentésére nyitva álló 40 napos
határidő a közzétételt követő naptól számítandó.

Budapest, 2018. július 16.

      Kárpáti Andrea s.k.
                       bírósági ügyintéző

A kiadmány hiteléül:


