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IX-158/4866-2/1996.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Észak-Magyarországi Regionális  Média Centrum közalapitvány 

Alapitó Okiratának módositására 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító megtárgyalta az 
Észak-magyarországi Regionális Média Centrum Közalapítvány Alapító 
Okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1.)  A közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
      
1.1.Az alapító okirat címe:  "Észak-magyarországi Regionális Média 

Centrum Közalapítvány Alapító Okirata" címre változik. 
 
1.2.Az alapító okirat I/1. pontjában a közalapítvány neve kiegészül a 

közalapítvány megnevezéssel az alábbiak szerint: "Észak-
magyarországi Regionális Média Centrum Közalapítvány" 

 
1.3.Az alapító okirat I/5. pontjában a közalapítvány célja és az 5. pont 

szövege kiegészül és az alábbiak szerint változik: 
 

"A közalapítvány célja: 
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 

bekezdésében a települési önkormányzat kötelező feladataként 
előírt közművelődési tevékenység támogatása 

- a BAZ. Megyei Önkormányzat 9/1996. (V. 30.) sz. rendeletével 
módosított 1/1995. (I.26.) sz. rendelet 28. § g.) pontjában vállalt 
közfeladat: "a megye országos és nemzetközi megjelenítése, a 
lakosság rendszeres tájékoztatása" ellátásának biztosítása, 

- a régió területi, országos és nemzetközi megjelenítése, a lakosság 
rendszeres tájékoztatása, a térség gazdasági, közművelődési, 
kulturális élete fellendülésének segítése." 

 
1.4.Az alapító okirat I/8. pontja első bekezdésének 2. mondata az 

alábbiak szerint változik: 
"A közalapítvány vagyona 100.000,-Ft érték alá nem csökkenhet" 
 

1.5.Az alapító okirat I/8. pont 5. bekezdésének az első mondata az 
alábbiak szerint változik: 
"A közalapítvány vagyonának felhasználása: a közalapítványi 
célokra a fel nem használható vagyon hozadéka, valamint a 8. 
pontban meghatározott fel nem használható induló közalapítványi 
vagyon feletti összeg használható fel a közalapítványi kuratórium 
rendelkezése szerint." 
 



 
 
 

1.6.Az alapító okirat I/8. pontjának 5. bekezdése az első mondat után az 
alábbiakkal egészül ki: 
"A közalapítvány felhasználható vagyonát a közalapítvány céljainak 
elérésére az alábbiak szerint használja fel: 
- Működteti a közalapítvány céljainak megvalósítását szervező és 

elősegítő szervezetet. 
- A közalapítvány céljainak elérése érdekében pályázatot írhat ki, 

támogatást nyújthat minden olyan pályamunka, program 
megvalósításához, amely a közalapítvány céljait szolgálja, 
ösztöndíjat fizethet. 

- Kezeli, működteti a csatlakozók által rendelkezésre bocsátott 
támogatásokat. 

- A közalapítványi vagyon hasznosítható, a közalapítvány szabad 
pénzeszközei betétbe helyezhetők, értékpapírba fektethetők. 

- A Kuratórium a közalapítványi vagyon helyzete és bevételei 
ismeretében évente dönt a feladatai végrehajtásához 
felhasználható pénzeszközök mértékéről, továbbá a felosztás 
fontossági sorrend szerinti módjáról." 

 
1.7.Az alapító okirat II/1. 4.) pontjának utolsó mondata kiegészül és az 

alábbira változik: 
"Akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele személyesen jelen 
van, de   az alapítók képviselői nincsenek többségben. 
A Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza." 
 

1.8.Az alapító okirat II/1. 8.) pontjának utolsó mondatából kimarad: "aki 
gondoskodik a kuratórium működésének szak- és alapszabályszerű 
működési feltételeiről" a mondat az alábbira változik és a következő 
mondatokkal egészül ki: 
A Kuratórium működésének munkáját a Kuratórium tagjai által felkért 
kuratóriumi titkár segíti, akit a Kuratórium egyszerű szótöbbséggel 
választ. 
A közalapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez minden 
esetben két képviseleti joggal felruházott kuratóriumi tag együttes 
aláírása szükséges. 
A működésre, valamint képviseletre, a képviseleti jog átruházására 
és az aláírásra, utalványozásra vonatkozó részletes szabályokat a 
Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg." 
 

1.9.Az alapító okirat II/1. "A kuratórium elnöke" cím alatti rész 1. 
pontjának második mondata kimarad. 

 
1.10.Az alapító okirat II/3. 1.) pontja az alábbiak szerint módusul: 

"A Kuratórium a gazdasági pénzügyi feladatok vitelére egy éves 
időtartamra gazdasági-pénzügyi felelőst bíz meg." 

 
 



 
 
 
2.)A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Jogi és Igazgatási 

Bizottság egyetértésével, az 1.1.-1.10. pontban foglalt tartalommal a 
közalapítvány alapító okiratának módosítását aláírja és a 
módosításokat bejelentse a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Bíróságnak. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  1996. október 15. 

 
Kmft. 

 
 
Dr.Szádeczki Zoltán sk.                                  Kobold Tamás sk. 
           jegyző                                                     polgármester 
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