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ELŐTERJESZTÉS 

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2015. szeptember 10-i soron következő ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Marcali Város Önkormányzata a Vadászati Szakoktatásért Közalapítvány megszüntetésére 
irányuló kérelmet terjesztett elő 2015. augusztus 3. napján a Kaposvári Törvényszéken. 
2015. augusztus 27. napján kelt hiánypótló végzésében – melyet jelen előterjesztéshez 
csatolok - a Kaposvári Törvényszék felhívta a kérelmezőt, hogy a hatályos jogszabályok 
alapján végelszámolási eljárást kell indítania és azt a 2011. évi CLXXV. törvény 9. §-a szerint 
kell lefolytatnia. 
 
9. §  (1) A civil szervezet végelszámolására e törvény rendelkezései szerint kerül sor. 
(2) Az egyesület jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha az egyesület nem 
fizetésképtelen, és e törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz - végelszámolás 
lefolytatásának van helye. 
(3) Ha az egyesület döntéshozó szerve határoz az egyesület jogutód nélküli megszűnéséről 
vagy határozatban megállapítja, hogy az egyesület megszűnt [Ptk. 3:48. § (1) bekezdés a) 
és b), 3:84 § a) pont], egyúttal határoz a végelszámolás elrendeléséről, megállapítja a 
végelszámolás kezdő időpontját és megválasztja a végelszámolót, illetve rendelkezik a civil 
szervezet vagyoni részesedésével működő jogalanyok, valamint a részvételével működő 
alapítvány vagy egyesület sorsáról is. 
(4) A végelszámoló személyére és felelősségére a végelszámolás kezdő időpontjától 
alkalmazni kell a Ptk.-nak a jogi személy vezető tisztségviselőjével szembeni követelményeire 
és kizáró okokra vonatkozó általános szabályait, továbbá a civil szervezeti formánál a vezető 
tisztségviselőre meghatározott további előírásait. 
(5) A végelszámoló esetleges visszahívásáról és új végelszámoló kijelöléséről - e törvényben 
foglalt kivételekkel - az határoz, aki a végelszámolót kijelölte. 
 
Marcali Város Önkormányzata, mint alapító nevében a korábbi kuratóriumi elnököt, Soós 
András Róbertet javaslom végelszámolónak, a végelszámolás kezdő időpontjának pedig 2015. 
szeptember 01. napját. 
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Határozati javaslat 

 
A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaposvári Törvényszék hiánypótló 
végzését megtárgyalta, és a Vadászati Szakoktatásért Közalapítvány végelszámolójának Soós 
András Róbert 8734 Somogyzsitfa, Ady u. 8. szám alatti lakost, a Közalapítvány korábbi 
kuratóriumi elnökét jelöli ki. A végelszámolás kezdő időpontjának 2015. szeptember 01. 
napját jelöli meg. 
 
 
Felelős: értelem szerint 
Határidő: azonnal  
 
 
 
Marcali, 2015. szeptember 4. 

 
  
 Dr. Sütő László s.k. 
        polgármester 
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A Kaposvári Törvényszék  
Pk.60.240/2003/10/I.szám 

A Kaposvári  Törvényszék a  Vadászati  Szakoktatásért  Közalapítvány  (8734
Somogyzsitfa, Ady E. u.8.) nyilvántartási ügyében meghozta az alábbi 

v é g z é s t :

A Kaposvári  Törvényszék felhívja a  kérelmezőt,  hogy a végzés kézbesítésétől
számított  30 napon belül   – elutasítás terhe mellett  – pótolja kérelme alábbi
hiányosságait:

Kérelmét  a  hatályos  jogszabályoknak  megfelelő,  módosított  11/2012.  (II.  29.)
KIM  rendelete  alapján  szabályszerűen  kitöltött  egyesület végelszámolás
megindításának nyilvántartásba vétele  iránti papír alapú kérelem űrlapon
(ÁNYK   nyomtatvány  Pk-156  szám),  képviselő  által  aláírva terjessze  elő,
amely  letölthető a bíróság honlapjáról is  www.birosag.hu. címen a civil eljárás
során alkalmazandó nyomtatványok között.  A kérelmen a képviselő aláírását  2
tanú (név, lakcím) hitelesítse.

- Figyelemmel arra, hogy a 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLXXV.
törvény  alapján  a  megszűnésről  döntő  alapítványnak  végelszámolási
eljárást kell indítania és azt a 2011. évi CLXXV. törvény 9. § -a szerint
folytassa le. 

Ezzel  kapcsolatosan felhívja  a  bíróság a kérelmező figyelmét  arra,  hogy az új
kuratóriumi ülésen/alapítói döntéssel végelszámolót kell választani, dönteni kell
a kuratóriumi határozatban a  végelszámolás kezdő időpontjáról.  A bírósághoz
benyújtott kérelemben meg kell jelölni a végelszámoló nevét és pontos címét, és
be kell jelenteni a szervezet ügyintéző és képviseleti szerve jogviszonyának
megszűnését,  valamint  csatolni  a  megválasztott  végelszámoló  tisztség
elfogadó nyilatkozatát,melyben kijelenti, hogy a   2013. évi V. törvény 3:22.§-
ában foglalt kizáró ok vele szemben nem áll fenn.   

Amennyiben a fentiek teljesítésében segítségre van szűksége,  úgy a Kaposvári
Törvényszéken (7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság u.5.) minden hétfőn egész nap, a
további napokon 9-11 óráig tartó ügyfélfogadás keretében segítséget kérhet.

Kaposvár, 2015. augusztus 27.  

     dr. Kollár Gábor sk.
       törvényszéki titkár

http://www.birosag.hu/
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