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Módosító okirat

A Debreceni ítélőtauta az országos Bírósági Hivatal által 2o14. április 28. napián kiadott,
2014.oBH.'oo(lll.'.1./59. számú alapító okiratát az átlamháztartásról szóló 2011. évÍ CXCV.
törvény 8/A. $'a alapián - Maryarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítására
firyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okÍrat 2. pon$ánakelsó bekezdésében - mely a módosított okiratban 1.3.1.
alpont alatt szerepel - a ,,Széchenyi u.24." szövegrész helyébe a ,,Széchenyi utca 24.',
szöveg lép.

2, Az alapító okirat 2. pont|ának második és harmadik sora ethagyásra kerül.

3. Az alapító okirat 3. pontjának első bekezdésében - mely a módosÍtott okiratban 2.4.
pont alatt szerepel - a ,,Kossuth tér 1-3'" szövegpész helyébe a ,,Kossuth Lajos tér 1-3.,,
szöveg lép.

4. Az alapÍtó okirat 3. pon$ának második bekezdéséből a ,,_ létesítés" és,,2005. január 1. -
tényl eges működ és" szövegrészek elharyásra kerülnek.

5. Az alapító okirat 4. pontiának elsó mondata - mely a módosított okiratban 2.2. pont
alatt szerepel - helyébe a következó rendelkezés lép:
,,z.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: Az ítélőtáblák és a fellebbviteti
ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének megállapításáról sz6|ő 2ooZ. évi
XXIl. törvény."

6. Az alapító okirat 5. pontiából _ mely a módosított okiratban 3.1. pont alatt szerepel -
az,,elnöke" szövegrész elharyásra kerül.

7. Az alapító okirat 7. pontia - mely a módosított okiratban 4.5. pont alatt szerepet -
helyébe a következő rendelkezés lép:

''4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hajdú-Bihar vármegye, Borsod_
Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye és Szabolcs-Szatmár_Bereg vármegyÉ'

8. Az alapító okirat 9. pontiának első bekezdésében - mely a módosított okíratban 4.3.
pont alatt szerepel - a ,,Bszi. 21.s (1)" sztivegrész helyébe a ,,Bszi. 22.s (1)" szövegrész
lép.

9, Az alapító okirat 9. pontjának második, harmadik, hatoait és hetedik bekezdése
elharyásra keriil.

1o, Az alapító okirat 10. pontia - mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt szerepel _
helyébe a következő rendelkezés lép:

,,s.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

fo glalkoztatási i ogviszo ny j ogviszonyt szabályozó iogszabály
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A bírák iogállásáról és javadalmazásáról szóló 201t. évi
cLxn.
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
sző|ő 7997. évi LXVlll. tö

11', Az alapító okirat 11. pont|a elharyásra kerül.

t2, Azalapító okirat záró rendelkezése helyébe - mely a módosított oklratban ó. pont alatt
szerepel' a következó rendelkezés lép:

,,6.Zát6 rendelkezés

|elen alapító okiratot 2023. január 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűteg a költségvetési
szerv 2014. április 28. napján kelt 2014.oBH.xxxlll.I.1./59. okiratszámú alapÍtó okiratot
visszavonom."

|elen módosÍtó okiratot 2023. január 01. napjától kell alkalmazni.
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