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Határozati javaslat 3. melléklete

Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.
4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. sz.
Tel: 52/514-400
Web: www.debrecenisportcentrum.hu

ALAPÍTÓ OKIRAT
MÓDOSÍTÁSA
Alapító rögzíti, hogy a Debrecenben, 2000. július 1. napján kelt Alapító Okirattal - még
közhasznú társaságként, de a 2009. március 31. napján kelt módosítással már nonprofit korlátolt
felelősségű társaságként működve - megalakításra került a Debreceni Sportcentrum
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4032 Debrecen,
Oláh Gábor u. 5. sz., rövidített neve: Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.),
amelyet a Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cg. 09-09-016786 cégjegyzékszám alatt tart
nyilván.
Az alapító okirat 2020. július 1. napi hatállyal történő módosítása vált szükségessé a
könyvvizsgáló megbízatásának időtartamában, valamint a felügyelő bizottság
egyik tagjának személyében és megbízatásának időtartamában bekövetkezett
változásokra figyelemmel.
Ennek megfelelően 2020. július 1. napjától kezdődő hatállyal az alapító okirat
IX. fejezetének 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

IX.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
9.2. A felügyelő bizottság tagjai:
- név:
anyja neve:
lakcíme:

Gergely Zsolt
Nagy Katalin
4025 Debrecen, Erzsébet u. 19. IV. em. 4. sz.
./.

DMJV Önkormányzata
alapító

Dr. …………….
ügyvéd
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- név:
anyja neve:
lakcíme:

Újj Zsolt
Fodor Mária Ilona
4032 Debrecen, Füredi u. 60. X. em. 32. sz.

- név:
anyja neve:
lakcíme:

Sánta János
Nagy Mária
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. sz.

A felügyelő bizottság tagjai közül Gergely Zsolt és Sánta János tagok megbízatása a
2020. január 1. - 2024. december 31. napjai között határozott időtartamra,
Újj Zsolt tag megbízatása pedig a 2020. július 1. - 2024. december 31. napjai között
határozott időtartamra szól.

Az az alapító okirat X. fejezetének 10.3. pontja ugyancsak 2020. július 1. napjától
kezdődő hatállyal az alábbiak szerint módosul:

X.
AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ
10.3. A társaság könyvvizsgálója:
név:

EAST-AUDIT IGAZSÁGÜGYI ADÓ-,
JÁRULÉK-, ÉS KÖNYVSZAKÉRTŐ,
TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

cégjegyzékszáma:
székhelye:

Cg. 09-10-000331
4025 Debrecen,
Széchenyi u. 15. sz.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló:
név:
an.:
lakcíme:

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

A könyvvizsgáló megbízatása a 2020. július 1. - 2025. június 30. napjai közötti határozott
időtartamra szól.
./.

DMJV Önkormányzata
alapító

Dr. …………….
ügyvéd
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Alapító rögzíti, hogy az alapító okirat jelen okiratban rögzített módosításáról Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a(z)

……../2020. (VI. 25.) határozatával
döntött.
Alapító megbízást ad Dr. …………………….. ügyvéd (székhelye: 40… Debrecen,
………………………. sz.) részére az alapító okirat jelen módosításának elkészítésére,
ellenjegyzésére és az ezzel kapcsolatos valamennyi eljárás lefolytatására a változások
cégnyilvántartási átvezetésével befejezőleg. A megbízás hatálya kiterjed a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítésére és ellenjegyzésére is.
Alapító a jelen alapító okirat módosításban 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, 2020. június 25.
Az Alapító aláírása:

………….................................................
Név: 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, 2020. június 25.

