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Tisztelt Közgyűlés!

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egyedüli alapító a 48/1992. (I. 27.) Kgy. sz.
határozatával létrehozta a Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítványt (a továbbiakban:
DRGA). A DRGA közvetlen célja többek között, hogy élénkítse Debrecen és régiója pozitív
gazdasági mozgásait, elősegítse a korszerű közgazdasági, jogi, pénzügyi, műszaki infrastruktúra
kiépítését Debrecenben, segítséget nyújtson a szakmai képzés területén, valamint elősegítse a
gazdasági régiók együttműködését.
I.
Az alapítvány székhelye a hatályos alapító okiratban 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. szám (a
17189/129 hrsz.-ú ingatlan).
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 201/2015. (IX. 24.) határozatával a
Debrecen, 17189/98 és a 17189/105 hrsz-ú földrészletek nevét Harsona utcaként határozta meg. Az
új utcához közterületi csatlakozással rendelkező ingatlanok házszámozása ügyében Debrecen
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztályán hivatalból eljárás indult és MŰSZ3718/5/2016. számon határozat született. A határozat szerint a 17189/129 hrsz.-ú ingatlan (korábban
a Balmazújvárosi út 10. szám) Harsona utca 80. szám lett. A határozat 2016. március 19-én jogerőre
emelkedett.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:5. §-a szerint a jogi személy létesítő
okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni a jogi
személy székhelyét.
II.
A hatályos alapító okirat VIII.3./ pontjában az alapítvány alapító okiratát elfogadó közgyűlési
határozat száma elírásra került, ennek javítása szükséges.
Fentiekre tekintettel szükséges a DRGA alapító okiratának módosítása.
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 27. § (3) bekezdése szerint az ügyvéd csak olyan
okiratot láthat el ellenjegyzéssel, amely a saját vagy az irodája közreműködésével jött létre. Az
alapítvány Alapító Okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az
alapítvány jogi képviselője készítette el, mely dokumentumok a határozati javaslat mellékletét
képezik.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

H AT Á R O Z AT I

J AVA S L A T

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2013. évi V. törvény 3:5. § b) pontja alapján
1./ módosítja a Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratát az 1.
melléklet szerint és erre tekintettel elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 2.
melléklet szerint.
2./ Felhatalmazza a Polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a Polgármester
3./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a Debreceni
Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány kuratóriumának elnökét értesítse, és az Alapító Okirat
módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
4./ Felkéri a Szervezési Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az egységes szerkezetű Alapító Okirat Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közlönyében való közzétételéről.
Határidő: a bírósági nyilvántartásba vételt követően azonnal
Felelős: a Szervezési Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. október 3.

Dr. Papp László
polgármester

