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Határozati javaslat 1. melléklete
Az EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft.
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
2. sz. módosításának kiegészítése
/a Debreceni Törvényszék Cégbírósága /17. sorszámú végzésében foglalt felhívás teljesítésére/
1. Előzmények
1.1)

Az alapító rögzíti, hogy a 2019. január 1. napján kelt társasági szerződés 2. sz. módosításával kapcsolatos
változásbejegyzési eljárás során, a Debreceni Törvényszék Cégbírósága /17. sorszámú végzésében felhívta a
társaságot, az alapító okirat módosítására, melynek megfelelően az alapító egységes szerkezetbe foglalja a 2019.
január 1. napján kelt módosításokat, a mai napon pótolt hiánnyal.

1.2)

Az alapító közgyűlése 2018. december 20. napján már elfogadta az alapító okirat, jelen határozat 3., 4., 5., 6., 7.,
8., pontjában foglalt változásokat, melyeket - az alapító közgyűlése által 2019. január …. napján hozott közgyűlési
határozat alapján - a határozat 2.) és 9.) pontjában foglalt változásokkal együttesen, a jelen okiratban rögzít.
2. Az alapító okirat 1.1. pontjának módosítása

2.1)

Az alapító rögzíti, hogy a társaság cégnevét és rövidített cégnevét módosítani kívánja.
A fentiekre tekintettel, az alapító az alapító okirat 1.1. pontját, az alábbiak szerint módosítja:
A társaság cégneve: Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
3. Az alapító okirat 1.3. pontjának felvétele

3.1)

Az alapító rögzíti, hogy a társaság megfelelő működése érdekében telephelyet kíván felvenni.
A fentiekre tekintettel, az alapító az alapító okirat 1.3. pontját, az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
A társaság telephelye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 8325 hrsz.
4. Az alapító okirat 3.3. pontjának módosítása

4.1)

Az alapító rögzíti, hogy szükségessé vált az alapító okirat 3.3. pontjában rögzített tevékenységi köreinek
aktualizálása.
A fentiekre tekintettel, az alapító az alapító okirat 3.3. pontját, az alábbi tevékenységi körökkel egészíti ki:
55.20 ’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
7911 ’08 Utazásközvetítés
7912 ’08 Utazásszervezés
5. Az alapító okirat 3.4. (ii) alpontjának módosítása

5.1)

Az alapító rögzíti, hogy az alapító okirat 3.4. pontjának (ii) alpontjából, az alábbiak törlésére kerül sor:
- az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésére vonatkozó pályázat előkészítése, összeállítása, benyújtása
- sikeres pályázat esetén az elnyert Európa Kulturális Fővárosa 2023 címhez kapcsolódó programok
megszervezése és lebonyolítása (beleértve a programok helyi, országos és nemzetközi promótálását,
népszerűsítését is), valamint a megvalósított pályázathoz kapcsolódó művészeti és egyéb kulturális létesítmények
működtetése.
6. Az alapító okirat 3.4. (iii) alpontjának módosítása

6.1)

Az alapító rögzíti, hogy az alapító okirat 3.4. pontjának (iii) alpontjából, az alábbi törlésére kerül sor:
- az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésére esetén egyes debreceni műemlékek, illetve műemlék-jellegű
épületek rekonstrukciója, valamint megépítési történetük megismertetése
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7. Az alapító okirat 11.1. pontjának módosítása
7.1)

Az alapító rögzíti, hogy Somogyi-Tóth Dániel a társaság jelenlegi ügyvezetője lemondott ügyvezetői tisztségének
gyakorlásáról, 2018. december 31. napjával. Az alapító által az új ügyvezető megválasztásra került.
A fentiekre tekintettel, az alapító az alapító okirat 11.1 pontját, az alábbiak szerint módosítja:
„A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:
Név: Gődény Gábor
Anyja neve: ……………………….
Lakcím: ………………………………
Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2019. január 1.
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.
8. Az alapító okirat 13.1. pontjának módosítása

8.1)

Az alapító rögzíti, hogy az új ügyvezető megválasztására tekintettel, a cégjegyzésre jogosult személyének
módosítása is szükséges.
A fentiekre tekintettel, az alapító az alapító okirat 13.1 pontját, az alábbiak szerint módosítja:
„Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: Gődény Gábor”
9. A módosítás egységes szerkezetbe foglalására vonatkozó rendelkezés

9.1)

Az alapító rögzíti, hogy a jelen határozatot tartalmazó alapítói határozat, az alapító okirat 2. sz. módosítással
kapcsolatos változásbejegyzési eljárás során, a Debreceni Törvényszék Cégbírósága /17. sorszámú végzésében
foglalt felhívás teljesítésére készült, mely alapítói határozat, a létesítő okirat módosító okiratának is minősül.
10. Egyebek

10.1) Az alapító megbízást ad Dr. Léka Péter ügyvédnek (székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 7. sz., KASZ: 36064489) a
jelen okirat és az egységes szerkezetű alapító okirat elkészítésére és ellenjegyzésére, valamint a Cégbíróság előtti
képviselet ellátására, mely megbízást az eljáró ügyvéd elfogadja.
10.2) Az alapító kijelenti, hogy a jelen okiratban rögzített és az eljáró ügyvédnek bemutatott okiratokban szereplő
adatok a valósággal mindenben megegyeznek.
10.3) A jelen okirat egyben az ügyvédi megbízásra vonatkozó tényállást is jelenti.
A jelen okiratot az alapító elolvasás és értelmezés után, mint akaratával minden tekintetben megegyezőt helybenhagyólag
aláírta.
Kelt: Debrecen, 2019. ……………

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tag
képviseli: Dr. Papp László polgármester
Dr. Léka Péter ügyvéd (székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 7. sz.; KASZ: 36064489) a jelen okiratot Debrecenben, 2019.
……………... napján készítettem és ellenjegyzem.

