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A határozati javaslat melléklete

Az AIRPORT-DEBRECEN Repülőtér-üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSÉNEK
40. számú módosítása
1. Előzmények
1.1) A tagok rögzítik, hogy a 1997. június 27. napján kelt létesítő okirattal megalakításra került az
AIRPORT-DEBRECEN Repülőtér-üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg: 09-09- 005171).
1.2) A társaság taggyűlése, a 2018. december 20. napján a társasági szerződést érintő változásokat fogadott
el.
Ezen változásokat a tagok, a társasági szerződés jelen 40. sz. módosításában rögzítik, a lentebb
részletezettek szerint.
2. A társasági szerződés 3. pontjának módosítása
2.1) A tagok rögzítik, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. képviseletre jogosult személyében változás
következett be. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. képviseletére Dr. Mészáros József, mint az
Igazgatóság Elnöke jogosult.
A fentiekre tekintettel, a tagok a társasági szerződés 3. pontjának első bekezdését, az alábbiak szerint
módosítják:
„Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 77. 2. em. 5. sz.
cg: 09-10-000327
képviseli: Dr. Mészáros József az Igazgatóság Elnöke”.
3. A társasági szerződés 5.1 pontjának módosítása
3.1) A tagok rögzítik, hogy Herdon László ügyvezetői tisztségéről 2018. december hó 31. napjával történő
lemondására tekintettel, 2019. január hó 1. napjától kezdődően, határozatlan időtartamra
megválasztja a társaság ügyvezetőjévé Vajda Jánost.
A fentiekre tekintettel, a tagok a társasági szerződésnek az ügyvezetőre vonatkozó 5.1 pontját, az
alábbiak szerint módosítják:
„A társaság ügyvezetője:
Vajda János
anyja születési neve: ………………….
……………………………... sz. alatti lakos.
Az ügyvezető megbízatása 2019. január 1. napjától kezdődően határozatlan időre szól.
Az ügyvezető megbízatását munkaviszony keretében látja el.”
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4. A módosítás egységes szerkezetbe foglalására vonatkozó rendelkezés
4.1) A tagok a jelen 40. sz. módosításban foglalt változásokat, a mai napon egységes szerkezetű társasági
szerződésbe foglalják akként, hogy a módosított részek dőlt betűvel vannak jelölve.
A társasági szerződést érintő módosítások és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági
szerződés 2019. január 1. napján lépnek hatályba.
5. Egyebek
5.1) A tagok megbízást adnak Dr. Léka Péter ügyvédnek (székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 7. sz.,
KASZ: 36064489) a jelen okirat és az egységes szerkezetű társasági szerződés elkészítésére és
ellenjegyzésére, az egységes szerkezetű társasági szerződés aláírására, ellenjegyzésére, valamint a
Cégbíróság előtti képviselet ellátására, mely megbízást az eljáró ügyvéd elfogadja.
5.2) A tagok kijelentik, hogy a jelen okiratban rögzített és az eljáró ügyvédnek bemutatott okiratokban
szereplő adatok a valósággal mindenben megegyeznek.
5.3) 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, 2018. december 20.
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Alulírott Dr. Léka Péter ügyvéd (székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 7. sz.; KASZ: 36064489) a jelen okiratot
Debrecenben, 2018. december 20. napján ellenjegyzem.

