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8.Pk.60.015/2006/17.
A Szegedi Törvényszék dr. Fekete-Szabó Tamás ügyvéd (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 16.
fsz. 4.) által képviselt – Makó és Térsége Egészséges Környezetéért Közalapítvány civil
szervezet nyilvántartási ügyében meghozta a következő

v é g z é s t:

A bíróság megállapítja a jogutód nélküli megszűnési ok bekövetkeztét.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni a Szegedi
Ítélőtáblához, melyet írásban, elektronikus úton a Szegedi Törvényszékhez kell benyújtani. A
fellebbezési eljárásban a jogi képviselet kötelező, a jogi képviselő nélkül eljáró fél eljárási
cselekménye hatálytalan.
Indokolás

A bíróság a Makó és Térsége Egészséges Környezetéért Közalapítvány civil szervezetet 0601-0001299. számon tartja nyilván. Az alapítvány célja az alapítók kötelező feladatát képező
csapadékelvezetés, csatornázás elősegítése, megvalósítása Makó, Apátfalva, Földeák,
Kiszombor, Magyarcsanád és Maroslele közigazgatási területén.
A kuratórium elnöke 2017. augusztus 30. napján – tartalma szerint – az alapítvány jogutód
nélküli megszűnését eredményező ok megállapítására irányuló kérelmet terjesztett elő azzal,
hogy az alapítók közigazgatási területén a csapadék elvezetés, csatornázás megvalósult és az
alapítók új célt nem határoztak meg. Az alapítványnak bankszámlája 2016. november 10.
napján megszüntetésre került, vagyona, tartozása nincs. Az alapítók maguk is kérték az
alapítvány vonatkozásában a megszűnési ok bekövetkeztének megállapítását.
Fentiek miatt a kérelmező a szervezet jogutód nélküli megszűnését eredményező ok
megállapítását kérte a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:403.§ (1)
bek. a) pontjára hivatkozással.
A kérelem alapos.
A Ptk. 3:403. § (1) bek. a) pontja szerint a bíróság megállapítja a szervezet jogutód nélküli
megszűnését eredményező ok bekövetkeztét, ha az alapítvány a célját megvalósította, és az
alapító új célt nem határozott meg.
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 59. § (1) bekezdés c) pontja szerint a bíróság az ügyész
indítványára, az alapító (alapítók) vagy más jogilag érdekelt kérelmére megállapítja a jogutód

-2nélküli megszűnési ok bekövetkeztét, ha az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új
célt nem határozott meg (Ptk. 3:403. § (1) bekezdés a) pont).
Figyelemmel arra, hogy a rendelkezésre álló iratokból megállapítható, hogy az alapítvány
célját megvalósította, és az alapítók új cél meghatározásával az alapítvány tovább működtetni
nem kívánják, a bíróság a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően megállapította a
jogutód nélküli megszűnési ok bekövetkeztét.
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