Nyilatkozat az adós gazdálkodó szervezet kezelésében levő, tulajdonába nem tartozó
vagyonról
(hatályos: 2017. július 1 napjától)

A
Törvényszék
szám alatt meghozott ,
napján jogerőre emelkedett végzésével elrendelte a
gazdálkodószervezet
felszámolását.
Felszámolóként a
szám alatti végzésével cégünket jelölte ki.
Az eljárást a felszámoló részéről
felszámolóbiztos folytatja le.
A felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelem benyújtásának időpontja/napja:
A felszámolás kezdő időpontja / napja
Alulírott
(név)
(születési hely, év, hó
nap)
(édesanyja szület ési neve)
állandó lakos , mint a felszámolás alatt álló gazdálkodó szerevezet - a továbbiakban: “f.a.” cég
vezetője kijelnetem, hogy a Csődtv. 4.§ (3)- (4) - (5) bekezdésében felsorolt, az adós
gazdálkodó szervezet kezelésében levő, de vagyonába nem tartozó vagyonelemek
a.) nincsenek

b.) a következők:

Kelt

év

hó

nap

........................................................
név:
az “f.a” cég/ adós vezetője

Tájékoztató a
“Nyilatkozat az adós gazdálkodó szervezet kezelésében levő, tulajdonába nem
tartozó vagyonról”

c. nyomtatvány kitöltéséhez

Nem tartozik a gazdálkodó szervezet vagyonába:
a) a jogszabályban meghatározott természetvédelmi oltalom alatt álló földterület
(nemzeti park, fokozottan védett terület, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó
terület), külön jogszabályban meghatározott nemzeti vagyonban lévő műemlék,
valamint az olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló vagyon, amely
tekintetében a gazdálkodó szervezet jogszabály vagy szerződés alapján tulajdonosi
jogokat, vagyonkezelői jogot vagy más, használatot biztosít ó jogot gyakorol, az
említett vagyonkezelői jog és más, a használatot biztosít ó jog,
b) a vízitársulatok tulajdonában, vagyonkezelésében, használatában lévő vizek,
vízilétesítmények és a vízitársulatoknak a közfeladatok ellátásához szükséges
elkülönített vagyona;
c) a kárpótlás céljára elkülönített föld, a törvényben meghatározott földalap és a
kárpótlási árverésre kijelöléssel nem érintett, illetve a kárpótlási árverésből
visszamaradt földterület;
d) a gazdálkodó szervezet vagyonából az az ingatlan, amely - a volt egyházi
ingatlanok tulajdoni helyzet ének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény 7. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján - a Kormány által jóváhagyott jegyzékben szerepel;
e) az adós munkavállalójának munkabéréből - külön jogszabály rendelkezései
szerint - levont, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás tartama alatt
levonásra kerülő szakszervezeti vagy egyéb érdek- képviseleti tagdíj,
f) a munkavállaló munkabéréből jogszabály rendelkezései szerint a csődeljárás
elrendelésének időpontjában vagy a felszámolási eljárás kezdő időpontjában már
levont, de még be nem fizetett közteher,
g) a munkavállaló munkabéréből levont, de még ki nem fizetett tartásdíj és egyéb
végrehajtás alá eső tartozás,
h) az adós birtokában lévő olyan vagyontárgy, amelyre az eladó a tulajdonjogát a
vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartotta, ide nem értve, ha azt már az adós a
vételár kiegyenlítése előtt jogszerűen - beépítéssel, feldolgozással vagy átalakítással
- új vagyontárgy létrehozására felhasználta, és ezzel a vagyontárgy az új dolog
elválaszthatatlan részévé vált.
A Kormány által a rendkívüli időszakra r ögzített hadiipari készletek abban az
esetben vonhat ók be a felszámolási eljárásba, ha a Kormány az állami vagyonkezelő
szervezet kezdeményezésére a rögzítést feloldja. A vagyonkezelő szervezet a
felszámoló megkeresésére 30 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy a rögzítés
feloldását kezdeményezi- e. A rögzítés feloldásáról a vagyonkezelő szervezet
kezdeményezésétől számított 60 napon belül a Kormány dönt. E törvény
alkalmazásában hadiipari készlet alatt a hadiipari tevékenységhez szükséges tárgyi
eszközöket és forgóeszközöket - ideértve a gyártási dokumentumokat is - kell
érteni.

Nem tartozik a támogatás közvetítésével megbízott gazdálkodó szervezet
vagyonába az államháztartási, európai uniós vagy más nemzetközi forrásból
elszámolási kötelezettséggel átvett olyan támogatási célú pénzeszköz, valamint az
abból finanszírozott olyan támogatási célú
a) tulajdoni részesedést megtestesítő befektetés,
b) lízingszerződésből, hitelszerződésből, pénzkölcsön nyújtásából, kockázati tőke
vagy más kockázatmegosztási eszközök nyújtásából származó, a támogatott
harmadik személlyel szemben fennálló követelés,
c) értékpapír, illetve
d) befektetett eszköz,
amelyet az adósnak, mint a támogatás közvetítésével megbízott szervezetnek - a
támogatás nyújtójával jogszabály alapján kötött szerződés alapján - a saját
tulajdonú eszközeitől elkülönítetten kellett kezelnie.

A védelem célját szolgáló állami tartalék nem része a gazdálkodó szervezet
vagyonának.

