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

 
67/2022. (VI.23.) számú határozat 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Közalapítványok új 

felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása 
 
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: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az általa alapított 

− A Szeleta Kultúráért Közalapítvány, 

− Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány, 

− Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány, 

− Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány, 

− Bükk-térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásáért Közalapítvány, 

− Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány, 

− Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány 
(a továbbiakban együttesen: Közalapítványok) 

a) Felügyelőbizottságainak elnökévé  
 

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

lakcím: …………….., adóazonosító jel: …………….) 
 

jelöli ki 2022. július 1. napjától határozatlan időtartamra.   

b) Felügyelőbizottságainak tagjaivá  

 
Doszpoly Botond Lászlót  

(születési név: …………….., anyja neve: ……………, születési helye, ideje: ……………..., 
lakcím: ………………..., adóazonosító jel: ………….) 

és 
Prokaj Tamást  
(születési név: ………….. (anyja neve: ……………., születési helye, ideje: ……………..., 
lakcím: ………………..) adóazonosító jel: ………………) 
jelöli ki 2022. július 1. napjától határozatlan időtartamra. 

 
Felelős:  Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Stratégiai Osztály 
Határidő: azonnal 
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2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Közalapítványok 

alapító okiratainak módosítását a felügyelőbizottságok létszámának 3 főre (1 elnök és 2 tag) 
történő csökkentése és az 1. pontban megnevezett felügyelőbizottsági elnök és tagok kijelölése 
tekintetében. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a módosító 
okiratok és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok, továbbá az új 
felügyelőbizottsági elnök és tagok megbízásával kapcsolatos egyéb okiratok elkészítésére 
vonatkozó intézkedések megtételét, az elkészített okiratok aláírását, illetve a változásbejegyzési 
kérelmek Miskolci Törvényszékhez történő benyújtását.  

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Stratégiai Osztály  
Határidő: 30 napon belül 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a Közalapítványok 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratainak az Önkormányzat honlapján 
(www.miskolc.hu), valamint az Önkormányzati Közlönyben történő közzétételét.  

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő: a változásbejegyzést elrendelő végzés  
 kézhezvételétől számított 30 napon belül 

 
 

k.m.f. 
 

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

 
A kiadmány hiteléül: 

 
 

………………………. 
kiadó 


