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M E G H Í V Ó 

 

Tisztelettel meghívom a Soproni Városszépítő Egyesület 2019.február  21-én 
16.00 órakor Sopronban a volt Megyeháza dísztermében / Sopron, Fő tér 5./ 
tartandó rendes közgyűlésére. 

 

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés akkor határozatképes,  ha a tagságból 50%+1 
fő jelen van. Ha a 16.00órára meghirdetett közgyűlés nem határozatképes, a 
megismételt közgyűlést az eredeti napirendi pontokkal 16.30 órakor tartjuk meg. A 
megismételt közgyűlés a megjelentektől függetlenül határozatképes. 

 

A közgyűlés napirendje: 

1. Az elnökség beszámolója a 2018. évben végzett munkájáról. 
2.  A Felügyelő Bizottság beszámolója. 
3. A közhasznúsági  elfogadása. 
4. Elnökségi tag lemondása miatt új elnökségi tag választása 
5. 2019. évi munkaterv. 
6. Egyebek. 

 
 

Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2018. évi munkájáról: 

Közszolgálati feladatok ellátása 

Az Egyesület a közszolgálati feladatokat az Önkormányzattal korábban 
megkötött megállapodás alapján végzi. A Sopron Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával kötött megállapodás biztosítja azt, hogy elnökünk külső 
tagként, szavazati joggal részt vesz a Városfejlesztési Bizottság munkájában. 
Egyesületünk előzetesen véleményezi a bizottság elé kerülő javaslatokat és az 
elnök képviseli a tagság részéről felmerülő kérdéseket, észrevételeket, 
javaslatokat.  

Elnökünk az önkormányzati alapítású cég, a Városfejlesztési Kft. Felügyelő 
Bizottságának elnöke.  
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Ez a funkció betekintést nyújt, javaslattételi   lehetőséget biztosít a város 
fejlesztését segítő kérdésekben / pl. Modern Városok Program/.  

 Az  Építészeti szakbizottságunk szakmai észrevételekkel, rendezési 
elképzelések véleményezésével folyamatosan eleget tesz a már idézett 
megállapodáson alapuló és az Egyesület közszolgálati aktivitását bizonyító 
követelményeknek. Változatlanul támogattuk a Soproni Szemle szerkesztő 
bizottságának munkáját és megszerveztük a lap terjesztését.  Egyesületünk a 
Nemzeti Ünnepek alkalmából rendezett ünnepségeken koszorúzott a tagság 
nevében. Az Egyesület részt vesz a város közösségfejlesztési pályázati 
rendszerének kidolgozásában.  

Egyesületi tevékenység 

Elvégeztük az alapszabályunkban rögzített tagsági viszony felülvizsgálatát, 
sajnálattal tapasztaltuk, nyilvántartott tagságunk csökkent, részben elhalálozás, 
részben a kétéves tagdíjhátralékok miatt. 2018. évben is megtartottuk az 
Egyesület közgyűlését, valamint a törvényesen előírt elnökségi üléseket, Ezeken 
megbeszéltük a közgyűlési határozatok végrehajtását, a folyó ügyeket és 
meghoztuk a szükséges határozatokat. Az elnökségi ülések jegyzőkönyvei és a 
határozatok az Egyesület honlapján olvashatóak. A civil társszervezetek 
rendezvényeinek támogatása céljából a tőlük kapott meghívókat interneten 
elküldtük tagjaink részére, valamint honlapunkon is ismertetjük. 

2019-ben lesz Egyesületünk alapításának 150. éves évfordulója, erre megfelelő 
ünnepi programmal készülünk, amelynek előkészületeit megkezdtük. A program 
során  az Egyesületről szóló kiadvánnyal,  emlékkonferenciával és  kiállítással 
jelentkezünk. Kijelöltük ezek felelőseit és összeállítottuk a program kereteit. A 
megemlékezés  folyamatosan az egész évre kiterjed. 

 A Soproni Szemle terjesztése a terjesztői díjak emelkedése miatt veszélybe 
került, ezért a vezetőség a négy lapszám terjesztését magára vállalta. A 
„Madarak és Fák” napja alkalmából a TAEG Zrt-vel és  társszervezetekkel 
faültetéssel egybekötött közös akción vettünk részt.  Szeptemberben ugyancsak 
a TAEG Zrt-vel közösen megtartottuk a Kilátó Napja ünnepséget a 
Károlymagaslati kilátónál. A hagyományosan egy-egy soproni borász 
bemutatkozásán  ezúttal a Lővér Pincészet szerepelt.  Ebben az évben is 
folytatódott részvételünkkel a népszerű „Egészséges környezetért- a  Virágos 
Sopronért” sorozat.  
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A Sopron Város Napja alkalmából az Építési Szakbizottságunk javaslatára 
Egyesületünk a 2018. évi Winkler Oszkár emlék táblát a Sopron, Lövész utca 6.  
szám  alatt található családi háznak adományozta, annak példaszerű 
kivitelezéséért. 

A Peéry Rezső Ifjúsági szakbizottságunk több alkalommal a „Te is legyél 
városszépítő” címmel gyermek programokat szervezett, melyeken Flandorffer 
Ignác  munkásságát ismerték meg a részvevők, az eddigi sorozaton  több száz 
érdeklődővel.  A program folytatódik, bekapcsolódni, részt venni az interneten 
keresztül lehet. 

A Soproni népszavazás emléknapja alkalmából tartott emlékülésen a Város 
Önkormányzata a 150 éves Városszépítő  Egyesületet az eddigi munkájának 
elismeréseként „Civitas Fidelissima” díjban részesítette. 

2018. év folyamán az Egyesület jogtanácsosa, dr. Barkó Péter tisztsége alóli 
felmentését kérte, mivel új budapesti munkahelye miatt  a feladatait az 
Egyesületben nem tudja ellátni. A közgyűlésen megválasztjuk utódját. 

 

Gazdasági beszámoló 

 

Egyesületünkben 2018. év során 406 fő fizetett tagdíjat. A tagoktól a Szemlével 
együtt befolyt összeg 1.007.000 forint volt.  

Kiemelt támogatóinktól, az együttműködési megállapodások alapján / TAEG, , 
SMJV Önkormányzata, Elzett Felületkezelő Kft/ ez évben 1.100.000 Ft 
támogatást kaptunk.  Egyéni tagjaink 270.000 Ft-tal támogatták munkánkat.   

Az elnökség köszönetet mond mindazoknak, akik 2017. évi személyi 
jövedelemadójuk 1 %-át 2018-ban Egyesületünk javára ajánlották fel. Ebből 
59.828 Ft  bevételünk származott, amivel rendezvényeink  megvalósításához 
járultunk hozzá. 

Egyesületünk tagdíjbevételei működési költségeinket fedezi, amelyek évek óta 
mintegy 450-480.000 Ft szinten mozognak. (ezek közül a legjelentősebbek: 
posta- telefon költségek,  könyvelési díjak, bankköltségek, a Szemle kézbesítési 
díjai) 
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Jelenleg 12 millió Ft tartalékkal rendelkezünk, ami a későbbiekben a nagyobb 
léptékű felújítási munkák, az Egyesület 150 éves évfordulójára tervezett 
programok és a Soproni Szemle további kiadásának fedezetéül szolgál. 

Egyesületünk pénzügyi helyzete stabil, a különféle hatósági előírásoknak 
rendben, határidőre eleget tettünk. 

 

Az elnökség a 2018.12.15-én tartott ülésén elfogadott határozatával úgy döntött, 
hogy 2019. évre a tagdíjak az alábbiak szerint változnak: 

          aktív munkavállalóknak 2.000 Ft/év, Soproni Szemlével együtt összesen: 
4.400 Ft/év,  

          nyugdíjas tagjainknak 1.000.- Ft/év, Soproni Szemlével együtt 
összesen: 3.400 Ft/év. 

 

A közgyűlés alkalmával lehetőség nyílik a tagdíjak ottani, készpénzes 
befizetésére. Ezen túlmenően a mellékelt „sárga csekken” illetve az OTP-nél 
vezetett 11737083-20007016 bankszámlára is befizethető a tagdíj. 

 

Itt szeretnénk felhívni a figyelmet az idei felajánlások lehetőségére és kérjük, 
hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át ebben az évben is Egyesületünknek 
ajánlják fel, melyhez az adóbevallás Rendelkező nyilatkozatára az Egyesület 

          19884581-1-08 

adószámát kérjük feltüntetni. Felajánlásukkal zavartalan működésünk 
biztosításához nagymértékben járulnak hozzá. Előre is köszönjük. 

 

Sopron, 2019. január 21.     dr. Józan Tibor  elnök sk. 

 


