
A Kaposvári Törvényszék
v é g z é s e 

Az ügy száma: 7.Pk.60.134/1998/12/I.

A tanács tagja: dr. Kollár Gábor

A kérelmező: Marcali Fürdőért Közalapítvány (8700 Marcali, Rákóczi u.11.)

A  kérelmező  képviselője:  Hosszú  András végelszámoló  (8700  Marcali,
Mikszáth Kálmán u.8/A.)

Az ügy tárgya: Egyesület nyilvántartásból való törlése

A Kaposvári  Törvényszék a  civil  szervezetek  bírósági  nyilvántartásába  2017.
sorszám alatt bevezetett    Marcali Fürdőért Közalapítvány „végelszámolás alatt”
nyilvántartásból  való  törlését  elrendeli  azzal,  hogy  a  civil  szervezet
megszűnésének időpontja jelen végzés meghozatalának napja.

A bíróság megállapítja, hogy az alapítványnak vagyona nincs, hitelezői igény nem
került bejelentésre.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye,
amit a Pécsi Ítélőtáblának címezve, a Kaposvári Törvényszéknél lehet benyújtani. 

 Az  ítélőtábla  előtti  eljárásban  a  fellebbezést  előterjesztő  fél  számára  a  jogi
képviselet kötelező, ezért a fellebbezést benyújtó félnek jogi képviselőt szükséges
meghatalmazni. Ha a fellebbezést benyújtó fél jogi képviselővel nem rendelkezik,
a  fellebbezést  a  bíróság  hiánypótlási  felhívás  kiadása  nélkül  visszautasítja.  A
fellebbezést előterjesztő fél pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása iránti esetleges
kérelmét a Jogi Segítségnyújtó Szolgálatnál terjesztheti elő.
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Elektronikus  kapcsolattartás  esetén  a  fellebbezést  elektronikus  úton  kell
előterjeszteni.  Ha  az  elektronikus  úton   kapcsolatot  tartó  beadványát  nem
elektronikus  úton,  vagy  elektronikus  úton,  de  nem  az  E-ügyintézési  tv.-ben  és
végrehajtási rendeletében meghatározott módon terjeszti elő – ha a Pp. Másként nem
rendelkezik – a bíróság a fellebbezést visszautasítja, az egyéb beadványban foglalt
nyilatkozat pedig hatálytalan.          

I n d o k o l á s 

[1]  A  Kaposvári  Törvényszék  a  2018.  november  05.  napján  kelt  jogerős
7.Pk.60.134/1998/9/I.  Számú  végzésével  megállapította  az  alapítvány
vonatkozásában a jogutód nélküli  megszűnést  eredményező ok bekövetkeztét.  Ezt
követően a nyilvántartást vezető bíróság a 10. Számú, 2018. november 26. napján
jogerőre emelkedett végzésével elrendelte az alapítvány végelszámolását.

[2] A kijelölt végelszámoló jogi képviselője útján  a 2020. április 20. napján érkezett
beadványában  bejelentette,  hogy  hitelezői  igénybejelentés  nem  érkezett,  a  civil
szervezet  munkavállalójáról,  továbbá  a  vele  szemben  indult  bármilyen  hatósági,
bírósági,  végrehajtási  eljárásról  tudomás  nincs.  Bejelentett  továbbá,  hogy
alapítványnak vagyona nincs. Az iratok őrzéséről a végelszámoló gondoskodott. 

A kérelem alapos.

[3]  A bíróság  a  becsatolt  iratok  alapján  a  végelszámolás  lefolytatása  után  a  civil
szervezetek  bírósági  nyilvántartásáról  és  az  ezzel  összefüggő  eljárási  szabályokról
szóló  2011.  évi  CLXXXI.  törvény  42.§  -a  alapján  rendelkezett  a  szervezet
nyilvántartásból való törléséről. 

[4]  A fellebbezési jog a Cnytv. 5.§ /1/ bekezdése folytán alkalmazandó Pp.389.§-án
alapul.
A kérelmező a fellebbezést a Cnytv. 46.§ (5) bekezdése alapján elektronikusan küldi
meg.

         [5] A másodfokú eljárásra a Pp. 8.§ (2) bek. b./ pontja alapján a Pécsi Ítélőtábla jogosult.

[6 ]A végzés elleni fellebbezési jogot a Cnytv. 5. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény  (Pp.) 365. § (2) bekezdés b.)
pontja  és  a  bírósági  polgári  nemperes  eljárásokban  alkalmazandó  szabályokról,
valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény (Nptv.)
1. § (5) bekezdése biztosítja.

[7] A másodfokú eljárásra a Pp. 8. § (2) bekezdés b.) pontja alapján a Pécsi Ítélőtábla
jogosult, a fellebbezést előterjesztő fél számára az Nptv. 1. §. (6)  bekezdése alapján
kötelező a jogi képviselet.

        Kaposvár, 2020. április 28. napján
dr. Kollár Gábor sk.

       törvényszéki titkár
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