
Elnökségi határozatok 2018. 
 
 
 

 
1/2018. (01.24.) eln. sz. határozat: 
 
Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan úgy döntött, hogy a 2018. február 8-i 
közgyűlésen a Felügyelőbizottság újraválasztását javasolja. Felkéri a jelölőbizottság 
feladatainak ellátására dr. Krisch Imre, dr. Molnár László és dr. Varga Mária tagtársainkat. 
 

2/2018. (04.25.) eln.sz. határozat:  

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan úgy döntött, hogy a jubileumi rendezvény 
alkalmából 

- egy méltó megjelenésű könyv kerüljön kiadásra; dr. Tóth Imre és dr. Sarkady 
Sándor szerkesztésében; 

- egy kiállításon kerüljön bemutatásra az Egyesület tevékenysége, fényképek és 
szöveges tablók segítségével; 

- egy konferencián a felkért előadók ismertessék az Egyesület történetét – összevonva 
a könyvbemutatóval; 

- a megemlékezések részeként kerüljön részleges felújításra Flandorffer Ignác 
síremléke; (a hozzá csatlakozó emlékmű felújítása a következő évben történne meg). 

 

3/2018. (08.15.) eln. sz. határozat: Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan úgy döntött, 
hogy az Építészeti Szakbizottságnak a 2018 évi Winkler Oszkár-díjra vonatkozó javaslatát 
elfogadva, a Lövész utca 6. sz. alatti családi ház részére az elismerő tábla elhelyezését 
támogatja.  Az elnökség felkéri az Építészeti Szakbizottságot, hogy a tábla átadásáról és 
felhelyezéséről a ház tulajdonosával egyeztessen. Az elismerés átadására szeptember 29-én 
kerül sor. 

 

4/2018. (08.15.) eln. sz. határozat: Az elnökség meghallgatta Kerekes István előterjesztését a 
három féle csoport adatairól. Az Alapszabály 6. § (3) bekezdése alapján a 14 fő tagsági 
viszonyának megszüntetését az elnökség elfogadta. További feladatok ezzel kapcsolatban: a 
2018. évi tagnyilvántartást a gazdasági vezetőnek aktualizálni kell; a tagnévsort a 
honlapunkon is javítani kell. 

 

5/2018. (12.05.) eln.sz. határozat: Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan úgy döntött, 
hogy a 2019. évvel kezdődően a Városszépítő  Egyesület tagjainak éves tagdíját nyugdíjasok 
esetében 1.000.-forintban, míg az aktív dolgozók esetében 2.000.- forintban határozza meg. 

 



6/2018.(12.05.) eln.sz. határozat: Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan úgy döntött, 
hogy a megüresedett jogtanácsosi feladatokkal kapcsolatban jelölőbizottságot állít fel.  A 
jelölőbizottság feladatainak ellátására dr. Krisch Imre, dr. Molnár László és dr. Varga 
Mária tagtársainkat kéri fel. 
 

 

 

 
 


