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Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
2022. június 23. napján tartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
66/2022. (VI.23.) számú határozat 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Közalapítványok 

felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 

Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított közalapítványokkal kapcsolatos 

döntések meghozatalára” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a  
 

1. A Szeleta Kultúráért Közalapítvány, 
2. Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány, 
3. Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány, 
4. Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány, 
5. Bükk-térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásáért Közalapítvány, 
6. Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány, 
7. Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány  

 
felügyelőbizottságából 
 
Soós Attila (születési név: …….., anyja neve: …………., születési helye, ideje: …………., 

adóazonosító jel: …………) elnököt, valamint 

 

Révész Péter (születési név: …………, anyja neve: …………, születési helye, ideje: 

Miskolc, ……….., adóazonosító jel: ……………..), 

Bartha György Imre (születési név: …………, anyja neve: …………, születési helye, ideje: 

Miskolc, ……….., adóazonosító jel: ……………..), 

Fodor Zoltán (születési név: …………, anyja neve: …………, születési helye, ideje: 

Miskolc, ……….., adóazonosító jel: ……………..), 

Gazdusné Pankucsi Katalin (születési név: …………, anyja neve: …………, születési helye, 

ideje: Miskolc, ……….., adóazonosító jel: ……………..), 

Hegedüs Andrea (születési név: …………, anyja neve: …………, születési helye, ideje: 

Miskolc, ……….., adóazonosító jel: ……………..), 

Kopcsó Gábor (születési név: …………, anyja neve: …………, születési helye, ideje: 

Miskolc, ……….., adóazonosító jel: ……………..) …………… szám alatti lakos, 

Doszpoly Botond László (születési név: …………, anyja neve: …………, születési helye, ideje: 

Miskolc, ……….., adóazonosító jel: ……………..), 

Feketéné Dr. Hegyi-Kéri Ágnes (születési név: …………, anyja neve: …………, születési helye, 

ideje: Miskolc, ……….., adóazonosító jel: ……………..), 

Fülöp Petra Ilona (születési név: …………, anyja neve: …………, születési helye, ideje: 

Miskolc, ……….., adóazonosító jel: ……………..), 
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Göröncsér Zsolt Tibor (születési név: …………, anyja neve: …………, születési helye, ideje: 

Miskolc, ……….., adóazonosító jel: ……………..), 

Prokaj Tamás, (születési név: …………, anyja neve: …………, születési helye, ideje: 

Miskolc, ……….., adóazonosító jel: ……………..), 

Szabó Attila (születési név: …………, anyja neve: …………, születési helye, ideje: 

Miskolc, ……….., adóazonosító jel: ……………..)  

 

felügyelőbizottsági tagokat 2022. június 30. napjával visszahívja.  
 

Felelős:  Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Stratégiai Osztály 
Határidő:  azonnal 

 
 

k.m.f. 
 

 Dr. Ignácz Dávid sk. Veres Pál sk. 
 jegyző polgármester 

 
A kiadmány hiteléül: 

 
 

………………………. 
kiadó 


