ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
„NAGYERDEI KULTÚRPARK" Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (Cg. 09-09-016935) Alapító Okiratának az Alapító 2015. június 25. napján meghozott
mely létrejött a

………../2015. (VI.25.) határozata alapján történő módosítására az alábbi feltételek szerint:
1./ Alapító rögzíti, hogy 2015. június 25. napján, 2015. július 15. napjától hatályosan az Alapító Okirat IV.4.1.,
4.6., VI. 6.1., 6.8., VII. 7.2. pontját az alábbiakban módosítja és fogadja el:

„ IV.
A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

4.1. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Alapító. A legfőbb szerv hatáskörét az
Alapító, az Alapítói jogokat gyakorló személyek összességéből álló testületben
gyakorolja. Az Alapító – mint legfőbb döntéshozó szerv – a döntéseit ülés tartásával hozza,
amely nyilvános. Az Alapító feladata a Társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való
döntéshozatal valamint az ügyvezető alapbérének megállapítása a vonatkozó hatályos
jogszabály alapján.
Az Alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
4.6. Az Alapító legfőbb döntéshozó szervét az Alapító székhelyére kell összehívni. A legfőbb
szerv ülése nyilvános. A legfőbb szerv ülésén a Társaság vezető tisztségviselő és a Felügyelő
Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek.
VI.
A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE
6.1. A „Nagyerdei Kultúrpark” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetője:
Nagy Gergely Sándor (sz: Debrecen, 1985.11.06; an: Nagy Klára; adó az. 8434082500,
lakcím: 4027 Debrecen, Ibolya u. 12. 4.em. 14.), akinek megbízatása 2015. július 15.
napjától 2020. július 14. napjáig - határozott időtartamra - szól.
Az ügyvezető a feladatait munkaviszony keretében látja el.
6.8. A vezető tisztségviselő megbízatásáról a döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozatával
bármikor lemondhat. Ha a gazdasági Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás
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az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

VII.
KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS
7.2. A Társaság cégjegyzésére az ügyvezető önállóan jogosult. A cégjegyzése akként történik,
hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, előnyomtatott, illetve bélyegzőlenyomatos cégszövege fölé a képviselő önállóan írja nevét, a hitelesített aláírási
címpéldányon alkalmazott formában. „
2./ Alapító jelen dokumentum aláírásával megbízza a Dr. Nyéki Ügyvédi Irodát az Alapító
Okiratot módosító okirat valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat és a változás
bejegyzéséhez szükséges további okiratok elkészítésével, ellenjegyzésével valamint a
Debreceni Törvényszék Cégbírósága előtti eljárásban a képviseletének ellátásával.
Jelen okiratot aláíró Alapító kijelenti, hogy ezen okiratban foglalt valamennyi rendelkezés
akaratával mindenben megegyezik, s e tényt aláírásával igazolja.
Debrecen, 2015. június 25.

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Alapító
képviseletében
Dr. Papp László
polgármester
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