HATÁROZATOK TÁRA
2013.

1eln/2013. (01.16.)
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a pályázati beszámolót. Az elnökség februári ülésére
elkészül a támogatások költség-kimutatása és az, hogy mely évekre vonatkozik. Felelős:
Czinder-Gali Zsuzsanna.
2eln/2013. (01.16.)
Az elnökség úgy döntött, hogy elvi támogatását megadja az ügyvédi iroda ilyen jellegű
hasznosítására. A társasházi közgyűlés előkészítésére és a vállalkozókkal kötendő szerződéstervezet elkészítésére dr. Dudás Katalint kéri fel az elnökség. A szavazásban Szeghi Gábor
érintettsége miatt nem vett részt. Felelősök: Somlói Judit, dr. Dudás Katalin.
3eln/2013. (01.16.)
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Kós Károly tér 11. sz. ingatlannal kapcsolatos
tájékoztatót, egyúttal felhatalmazta Nagy Tamást, hogy folytassa a tárgyalást az érintettekkel.
Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, február 1-jével visszaadjuk az
Önkormányzatnak az ingatlant. Felelős: Somlói Judit.
4eln/2013. (01.16.)
Az elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy a WTE benyújtja támogatási igényét az
önkormányzat felé: 2013. évi WSZN-re1 mFt, WN-re 2 mFt, a WTE működéséhez a 2012.
évihez hasonló mértékű, 600 eFt.
Az önkormányzati képviselőkhöz eljuttatott levelében a Társaskör fejlesztési célként javasolja
az SSZT-t, a az ablakszigetelést, a Corvin krt., Szt. Imre utca aszfaltozását, a Zoltán utcai
sportpálya helyzetét, térfigyelő kamera felállítását. Felelős: Nagy Tamás.
5eln/2013. (01.16.)
Az elnökség a WTE 2013. I. félévi programjairól szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta. A
végleges változatot minden program-felelős megkapja, s az ő feladatuk a következő elnökségi
ülésre az egyes rendezvényekhez rendelt költségek meghatározása, melyek elfogadásáról az
elnökség következő ülésén dönt. Felelős: Kékesi Krisztina
6eln/2013. (01.16.)
Az elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy Kispest Díszpolgára címre Szamosi Istvánt, a
Kós Iskola volt testnevelő tanárát, „Kispestért” díjra pedig Bajczár Istvánt a Kispesti uszoda
volt oktatóját jelöli a Társaskör.
Felelős: Nagy Tamás
7eln/2013. (01.29.)
Az elnökség 10 igen szavazattal úgy határozott, hogy a Kispestért díjra jelölésében Bajczár
István helyett (aki 2002-ben már megkapta a Kispestért-díjat) Tihanyi Viktor wekerlei
szobrászművészre tesz javaslatot az önkormányzatnak.
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8eln/2013. (02.13.)
Az elnökség egy tartózkodással (Szeghi Gábor) többségi szavazattal elfogadta a 2013. évi
program-tervet az ülésen elhangzott kiegészítésekkel. A 2013. évi önkormányzati költségvetés
elfogadását követően, az önkormányzati támogatás mértékének ismeretében az I. félév végén
ismét áttekinti a programokat és a költségvetés alakulását. Felelős: Somlói Judit, határidő:
2013. június 30.
9eln/2013. (02.13.)
Az elnökség egyhangúlag egyetértett azzal, hogy 2013. március 1-ig készüljön el a Társaskör
2012. évi mérlege, március 13-i ülésének napirendjére tűzi az elnökség a főkönyvelő asszony
részvételével. A szükséges módosítások, kiegészítések átvezetése után áprilisi ülésén az
elnökség elfogadja a végleges mérleget, 2013. évi költségvetést és közhasznúsági jelentést,
melyet a Közgyűlés elé terjeszt jóváhagyásra. Felelős: Somlói Judit, határidő: 2013. április 9.
10eln/2013. (02.13.)
Az elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy a Társaskör nyújtson be pályázatot az NKA
által kiírt kulturális fesztivál projektre. Nyertes pályázat esetén az elnök csak az elnökség
jóváhagyásával írja alá a 20 % önrészt vállaló támogatási szerződést. Felelős: Czinder-Gali
Zsuzsanna, határidő: 2013.
február 25.
11eln/2013. (02.13.)
Az elnökség egy tartózkodással (Szeghi Gábor) többségi szavazattal elfogadta a szerződéstervezetet az ülésen elhangzott kiegészítési, módosítási javaslatokkal. Ezeket dr. Dudás
Katalin átvezeti a tervezeten és elektronikus úton megküldi az elnökség tagjainak. Felelős: Dr.
Dudás Katalin, határidő: 2013. február 23.
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