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ALAPÍTÓ OKIRAT
MÓDOSÍTÁSA
Alapító rögzíti, hogy a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaságot (székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 31. sz.) a Debreceni Törvényszék
Cégbírósága Cg. 09-09-030264 szám alatt tartja nyilván.

Az alapító okirat 2021. augusztus 31-i hatállyal történő módosítása vált
szükségessé a kizárólagos alapítói hatáskörbe utalt kérdésekben
bekövetkező változásra figyelemmel.
Mindezekre figyelemmel 2021. augusztus 31. napi hatállyal az alapító okirat
10. fejezetének 10.3. pontja az alábbi új 10.3.13. ponttal egészül ki:

10. Az alapítói határozat
10.3. A Ptk-ban, illetve az egyéb jogszabályokban kötelező érvénnyel meghatározottakon
túlmenően az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntéshozatal a következő
kérdésekben is:
10.3.13.

döntéshozatal a társaság kizárólagos tulajdonában lévő Debreceni
Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
4025 Debrecen, Széchenyi u. 31. sz.; cégjegyzékszáma: Cg. 09-09-030105; a
jelen alpontban a továbbiakban: DING Kft.) tekintetében mindazon
kérdésekben, amelyeket a jogszabály és/vagy a DING Kft. mindenkor hatályos
létesítő okirata kizárólagos alapítói hatáskörbe utal; az Önkormányzat
vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet rendelkezései szerint
a DING Kft. vonatkozásában a kizárólagos alapítói hatáskörbe utalt kérdésekben
DMJV Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága jogosult dönteni

./.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító

Dr. …………….
ügyvéd
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Alapító rögzíti, hogy az alapító okirat jelen okiratban rögzített módosításáról a társaság
alapítójaként eljáró DMJV Önkormányzatának Közgyűlése a(z)

…./2021. (VII. 22.) sz.
határozatával
döntött.
Alapító megbízást ad Dr. ……………….. ügyvéd (székhelye: 40…. Debrecen,
…………………………………. sz.) részére az alapító okirat jelen módosításának az
elkészítésére, ellenjegyzésére és az ezzel kapcsolatos valamennyi eljárás lefolytatására a
változások cégnyilvántartási átvezetésével befejezőleg, ideértve az egységes szerkezetbe
foglalt létesítő okirat elkészítését és ellenjegyzését is.
Alapító az alapító okirat jelen módosításában 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, 2021. július 22.

…………………….…………………
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, 2021. július 22.

