I. Határozati javaslat melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
mely létrejött a MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.
09-09-016787) Alapító Okiratának 2022.02.24. napján kelt, és ezen napjától hatályos módosítására az alábbi
feltételek szerint:
1./ Alapító rögzíti, hogy 2022. 02. 24. napjától hatályosan az Alapító Okirat V. 5.2. pontjának – „az alapító
kizárólagos hatáskörei” rendelkezésének - 12. francia bekezdését mellőzi és az „az alapító kizárólagos hatáskörei”
felsorolást az alábbiak szerint módosítja és fogadja el:
„V.

A KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG LEGFŐBB DÖNTÉSHOZÓ SZERVE, AZ
ALAPÍTÓ
Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá:

- a hitelfelvétel éves szinten összesen 5.000.000-Ft értékhatár felett, kivéve az éven belüli likviditási hitelt,
- a hitelszerződés módosítása,
- garancia-, vagy kezességvállalás, éves szinten 5.000.000-Ft felett,
- tartozás-átvállalás és követelés elengedés, éves szinten 500.000-Ft értékhatár felett,
- pénzügyi lízing (tartós bérleti) szerződés megkötése,
- ingyenes vagyonjuttatás, ingyenes engedményezés,
- követelés engedményezés évente 500.000-Ft felett,
- más gazdasági Társaságban való tulajdonszerzés, gazdasági Társaság alapítás,
- vagyonértékesítés 5.000.000-Ft értékhatár felett,
- követelésvásárlás.
- a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött közszolgáltatási szerződés elfogadása,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása.”
2./ Alapító rögzíti, hogy az Alapító Okirat jelen módosítását Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
a ……../2022.(II.24.) határozatával fogadta el.
3./ Alapító jelen dokumentum aláírásával megbízza a Dr. Nyéki Ügyvédi Irodát (4029 Debrecen, Malomköz u.
12/A.fszt.2., ügyintéző: Dr. Nyéki Emese Ágota ügyvéd, KASZ:36066365) az Alapító Okiratot módosító okirat
valamint az egységes szerkezetbe foglalt jelen módosítást is tartalmazó Alapító Okirat és a változás bejegyzéséhez
szükséges további okiratok elkészítésével, ellenjegyzésével valamint a Debreceni Törvényszék Cégbírósága előtti
eljárásban a képviseletének ellátásával. Dr. Nyéki Emese Ágota ügyvéd a megbízást és a meghatalmazást jelen okirat
aláírásával elfogadja.
Jelen okiratot aláíró Alapító kijelenti, hogy ezen okiratban foglalt valamennyi rendelkezés akaratával mindenben
megegyezik, s e tényt aláírásával igazolja.
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