
 

 

[1] A határozat száma: 124.Pk.60.552/1989/61.

[2] A  Fővárosi  Törvényszék  a  01-02-0000750  sorszámon  bejegyzett  SOS-Gyermekfalu  
Barátainak Egyesülete (1094 Budapest, Angyal utca 1-3., adószám: 19321228-1-43) civil  
szervezet vonatkozásában meghozta a következő 

V É G Z É S T 

[1] A Fővárosi  Törvényszék  az  SOS-Gyermekfalu  Barátainak  Egyesülete  civil  szervezet  
végelszámolásának megindítását nyilvántartásba veszi.

[2] A bíróság elrendeli az alábbi adatok közzétételét:

A végelszámolás megindítását elrendelő határozat kelte: 2021. május 26.
A végelszámolás kezdőidőpontja: 2021. május 27.
A  szervezet  végelszámolója:  Kiss  Gergely  (an.:  Szanyi  Judit  Gabriella,  lh.:  3390  
Füzesabony, Lehel út 4.)

[3] Felhívja  a  bíróság  a  szervezet  hitelezőit,  hogy a  közzétételtől  számított  40  nap alatt  a  
szervezettel szemben fennálló követeléseiket a végelszámolónak jelentsék be. A bejelentés 
abban  az  esetben  is  szükséges,  ha  a  szervezettel  szemben  a  követeléssel  kapcsolatban  
bírósági vagy hatósági eljárás van folyamatban.

A bíróság tájékoztatja a hitelezőket, hogy a 40 napos határidő elmulasztása vagy késedelmes
teljesítése jogvesztéssel nem jár, de a zárómérleg és a vagyonfelosztási határozat elfogadását
követően hitelezői igényt már csak a megszűnt jogi személy tartozásaiért történő helytállásra
vonatkozó szabályok szerint lehet érvényesíteni.

[4] A bíróság elrendeli a szervezet adataiban történt változások nyilvántartásban történő 
átvezetését az alábbiak szerint:

[5] A szervezet neve: 

Törölve: SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete 

Bejegyezve: SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete „végelszámolás alatt”

[6] A szervezet képviselőjének neve, lakóhelye:

Törölve:  Kiss Gergely (a.n.: Szanyi Judit Gabriella, lh.:3390 Füzesabony, Lehel út 4.)

Bejegyezve: Kiss Gergely (a.n.: Szanyi Judit Gabriella, lh.:3390 Füzesabony, Lehel út 4.). 
(Általános terjedelmű, határozatlan idejű, önállóan) 

[7] Folyamatban lévő eljárás: 
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Bejegyezve: végelszámolás 2021. május 27.

[8] A bíróság egyúttal megállapítja, hogy az eddigi ügyintéző és képviseleti szerv megbízatása a
végelszámolás kezdő időpontjára visszamenőleges hatállyal megszűnt.

[9] A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs,  de a végzés országos névjegyzékben történt  
közzétételétől számított 60 napon belül az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést 
tartalmaz -a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan-  pert indíthat a szervezet ellen a  
végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék  
előtt.

I n d o k o l á s 

[1] Az egyesület a 2021. május 26-án megtartott közgyűlésen határozott megszűnéséről és a  
végelszámolás  megindításáról  2020.  január  1.  napjával,  végelszámolónak  az  egyesület  
képviselőjét  választotta  meg.  Kiss  Gergely  végelszámoló  a  2021.  június  25-én érkezett  
végelszámolás megindításának nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez csatolt okiratokból 
megállapíthatóan az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  (Ectv.)  9.§  (3)-(4)  
bekezdésében és a 9/B.§ (1)-(3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget tett, ezért a 
bíróság  az  Ectv.  9/B.§  (4)-(5)  bekezdése  alapján  a  végelszámolás  megindításának  
közzétételéről rendelkezett. 

[2] A végelszámoláshoz kapcsolódó adatváltozások nyilvántartásban történő átvezetése az Ectv.
9/B.§  (4)  bekezdésén,  a  9/C.§  (1)  bekezdésén,  valamint  a  civil  szervezetek  bírósági  
nyilvántartásáról  és  az  ezzel  összefüggő  eljárási  szabályokról  szóló  2011.  évi  CXXXI.  
törvény 2.§-án és a 93.§ (1) bekezdés c.) pontján alapul. 

[3] A végzés ellen a a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 46/A.§(1) bekezdése értelmében nincs helye
fellebbezésnek.

Budapest, 2021. július 8.

dr. Pethő Anna s.k.
            bíró

A kiadmány hiteléül:


