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Határozati javaslat 4. melléklete

A DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSÉNEK
46. számú módosítása
1. Előzmények
1.1) A tagok rögzítik, hogy a 1997. június 27. napján kelt létesítő okirattal megalakításra került a
DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság (cg: 09-09005171).
1.2) A társaság taggyűlése, 2020. ………………... napján a társasági szerződést érintő változásokat
fogadott el.
Ezen változásokat a tagok, a társasági szerződés jelen 46. sz. módosításában rögzítik, a lentebb
részletezettek szerint.
2. A társasági szerződés IV. 6.1) pontjának módosítása
2.1) A tagok rögzítik, hogy a Társaság könyvvizsgálójának megbízása lejárt. A Társaság
taggyűlése megválasztotta a társaság könyvvizsgálóját, melynek következtében szükségessé
vált a társasági szerződés IV. 6.1) pontjának módosítása.
A fentiekre tekintettel, a tagok a társasági szerződés IV. 6.1) pontját, az alábbiak szerint
módosítják:

“6)

Állandó könyvvizsgáló

6.1) A Társaság könyvvizsgálói feladatait 2020. szeptember 1. napjától 2021. augusztus 31.
napjáig megválasztott alábbi állandó könyvvizsgáló látja el:

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
cégjegyzékszáma: 01-09-071057

A jogi személy könyvvizsgáló és könyvvizsgálói feladatok ellátására az alábbi személyt jelölte ki:

Józan Bálint
1161 Budapest, Kenéz utca 40.
kamarai tagsági száma: 007294”

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseli: Dr. Papp László polgármester

AIRPORT DEBRECENI HOLDING Zrt. tag,
képviseli: Herdon István az Igazgatóság Elnöke

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tag
képviseli: Kocsik-Marossy Virág vezérigazgató
Dr. Léka Péter
KASZ:36064489 Készítettem és ellenjegyzem
Debrecenben, …………..-én.
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3. A módosítás egységes szerkezetbe foglalására vonatkozó rendelkezés
3.1) A tagok a jelen 46. 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 a mai napon lépnek hatályba.
4. Egyebek
4.1) 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.
4.2) A tagok kijelentik, hogy a jelen okiratban rögzített és az eljáró ügyvédnek bemutatott
okiratokban szereplő adatok a valósággal mindenben megegyeznek.
4.3) 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, …………………
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tag
képviseli: Dr. Papp László polgármester

AIRPORT DEBRECENI HOLDING Zrt. tag
képviseli: Herdon István az Igazgatóság Elnöke

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tag
képviseli: Kocsik-Marossy Virág vezérigazgató

Alulírott Dr. Léka Péter ügyvéd (székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 7. sz.; KASZ: 36064489) a jelen
okiratot Debrecenben, ………………………... napján ellenjegyzem.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseli: Dr. Papp László polgármester

AIRPORT DEBRECENI HOLDING Zrt. tag,
képviseli: Herdon István az Igazgatóság Elnöke

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tag
képviseli: Kocsik-Marossy Virág vezérigazgató
Dr. Léka Péter
KASZ:36064489 Készítettem és ellenjegyzem
Debrecenben, …………..-én.

