
Beküldő adatai:

Törvényszék:

Ügyszám: . .

A kérelemmel érintett szervezet adatai:

Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül. 

PK-157
Szervezet jogutód nélküli megszűnését 

eredményező ok megállapítására irányuló kérelem

A - A beküldő és a szervezet adatai

Szervezet neve

Székhelye 

Nyilvántartási száma

Irányítószám

Közterület neve Közterület típusa

Ajtó Hrsz.EmeletLépcsőházHázszám

Város, község

Válassza ki, hogy a beadványt milyen módon kívánja beadni!

a. Papír alapon

b. Elektronikusan

Családi név Első utónév További utónevek
Viselt név

Anyja neve

Születési név

Előtag

Születési ország

Születési település

Születési ideje

  P k          

        

           

    



Kérelmező adatai

Kérelmező képviselőjének adatai:

Törvényszék:

PK-157

B - Kérelmező adatai

Szervezet jogutód nélküli megszűnését 
eredményező ok megállapítására irányuló kérelem

Irányítószám

Közterület neve Közterület típusa

Ajtó Hrsz.EmeletLépcsőházHázszám

Telefon Fax

Hivatkozási szám

E-mail cím

Viselt név
További utónevekElső utónévCsaládi névElőtag

A kérelmező

Lakcím / Székhely, elérhetőségi adatok

Város, község

Ország

Szervezet neve

A kérelmező képviselője

Képviselő név

Képviselő szervezet

Előtag Családi név Első utónév További utónevek

Irányítószám

Közterület neve Közterület típusa

Házszám Lépcsőház Emelet Ajtó Hrsz.

Telefon Fax

E-mail cím

Hivatkozási szám

Lakcím / Székhely, elérhetőségi adatok

Város, község

Ország

Egyéb szöveg

         

                        

         

                        



Kérelem szöveges leírása

Törvényszék:

Kérelem oka:

PK-157
Szervezet jogutód nélküli megszűnését 

eredményező ok megállapítására irányuló kérelem

S - Kérelem adatai

Szöveg:

a, A szervezetet határozott időre alapították/jött létre és a meghatározott időtartam eltelt.

b, A szervezet megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett

d, Az alapítvány célját megvalósította, és új célt nem határoztak meg.

e, Az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, 
és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód.

f, Az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytatott tevékenységet.

g, Az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül a Ptk.-ban meghatározott 
legkisebb létszám alá csökken.

c, Az egyesület célját megvalósította vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, 
és új célt nem határoztak meg.



Csatolt mellékletek

Törvényszék:

PK-157

M1 -  Mellékletek

Szervezet jogutód nélküli megszűnését 
eredményező ok megállapítására irányuló kérelem

PK-157-01 Csatolt melléklet(ek) Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:



Törvényszék:

PK-157

K - Kérelem

Szervezet jogutód nélküli megszűnését 
eredményező ok megállapítására irányuló kérelem

Kérem, hogy a bíróság állapítsa meg a szervezet jogutód nélküli megszűnését eredményező okot!

(Település) (Dátum)

Aláírás:

Keltezés (aláírás helye, ideje):

A tanú aláírása:

A tanú neve: A tanú címe:

Az alábbi mezők kitöltése csak papíralapú űrlap beadása esetén kötelező!

A tanú aláírása:

A tanú neve: A tanú címe:

        


