Határozati javaslat 2. melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT
MÓDOSÍTÁSA
Alapító rögzíti, hogy a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaságot (székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 31. sz.) a Debreceni Törvényszék
Cégbírósága Cg. 09-09-030264 sz. alatt tartja nyilván.

Az alapító okirat 2019. április 1-i hatállyal történő módosítása vált
szükségessé arra figyelemmel, hogy a társaságnál 2019. április 1. napjától
kezdődően állandó könyvvizsgáló működik.
Mindezekre figyelemmel az alapító okirat 15. pontja 2019. április 1. napi hatállyal az
alábbiak szerint módosul:

15. Könyvvizsgáló
15.1. A társaság könyvvizsgálója:
Cégnév:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Könyvvizsgálói kamarai
tagsági száma:

EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-,
és Könyvszakértő, Tanácsadó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4025 Debrecen, Széchenyi utca 15. sz.
Cg. 09-10-0000331
001216

A társaság személyében felelős könyvvizsgálója:
Név:
Anyja neve:
Lakcíme:
Könyvvizsgálói tagsági
igazolvány száma:

Baloghné Tasi Judit Éva
Király Erzsébet
4031 Debrecen, Ohat u. 14. sz.
002587

15.2. A könyvvizsgáló megbízatása a 2019. április 1. - 2024. április 1. napjai közötti
határozott időtartamra szól.
./.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító

Dr. ……………
ügyvéd

Alapító rögzíti, hogy az alapító okirat jelen okiratban rögzített módosításáról a társaság
alapítójaként eljáró DMJV Közgyűlése a(z)

…/2019. (………….) sz.
határozatával
döntött.
Alapító megbízást ad Dr. ………………….. ügyvéd (székhelye: 40… Debrecen,
…………………………………. sz.) részére az alapító okirat jelen módosításának az
elkészítésére, ellenjegyzésére és az ezzel kapcsolatos valamennyi eljárás lefolytatására a
változások cégnyilvántartási átvezetésével befejezőleg, ideértve az egységes szerkezetbe
foglalt létesítő okirat elkészítését és ellenjegyzését is.
Alapító az alapító okirat jelen módosításában foglalt rendelkezéseket egyben ügyvédi
tényállásnak is tekinti.

Alapító az alapító okirat jelen módosítását elolvasás és megértelmezés után, mint akaratával
mindenben megegyezőt cégszerűen és helybenhagyólag aláírta.
Debrecen, 2019. …………………….

…………………….…………………
Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
(képv.: Dr. Papp László polgármester)

Alulírott Dr. ……………………… ügyvéd (kamarai azonosító száma: …………) az általam
készített jelen alapító okirat módosítást alulírott helyen és időben ellenjegyzem,
egyben az okiratba foglalt megbízást - az okiratban szereplő feltételekkel - elvállalom, továbbá
az okiratba foglalt meghatalmazást elfogadom.
Debrecen, 2019. …………………….

