
Elnökségi határozatok   2014. 

 

 

 

1/2014. (01. 08.)eln.sz. határozat 

Az elnökség egyhangú, nyílt szavazással elfogadja a 2014. évi rendes közgyűlés időpontját 

2014. március 5. dátummal, továbbá napirendjét és meghívóját. 

            

2/2014(01.29.) eln.sz. határozat  

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangú döntéssel határozatot hozott a „Barangoló” 

programsorozat 50.000 azaz ötvenezer Ft-tal való támogatására. 

 

3/2014(01.29.) eln.sz. határozat  

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangú döntéssel határozatot hozott a javasolt programok 

megvalósítására. 

 

4/2014(01.29.) eln.sz. határozat  

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangú döntéssel határozatot hozott a 2014. évi  tagdíjak és 

a Szemle előfizetési díjak változatlanul hagyására. (tagdíj 1.200 ill.700 Ft, Szemle 2.000 Ft) 

 

5/2014(01.29.) eln.sz. határozat  

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangú döntéssel határozatot hozott a Soproni Szemle 

Alapítvány székhelyének Sopron, Új u. 4. sz. alá történő befogadására.  

 

 

6/2014(01.29.) eln.sz. határozat  

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangú döntéssel határozatot hozott Gömöri János  

születésnapjára szervezett konferencia 50.000 azaz ötvenezer Ft-tal való támogatására.  

 

7/2014. (02. 05.)eln.sz. határozat 

Az elnökség egyhangú, nyílt szavazással elfogadja az egyesület 2013. évi számviteli törvény 

szerinti beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét, az elnök beszámolóját az egyesület 

2013. évi tevékenységéről, és javasolja annak közgyűlés elé terjesztését. 

 

8/2014. (02. 05.)eln.sz. határozat 

Az elnökség egyhangú, nyílt szavazással elfogadja az Alapszabály módosításának 

előterjesztését, és javasolja annak közgyűlés elé terjesztését ( törvényi rendelkezés alapján)  

 

 

9/2014 (03.05.) eln. sz. határozat 

Az Elnökség az Alpokalja Idegenforgalmi Alapítvány végelszámolásával kapcsolatban 

egyhangú, nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta: Az egyesület elhatározza az 

alapítvány végelszámolását. Végelszámolónak  Taschner Tamás ( 9400 Sopron, Virágvölgyi 

u. 57.) kuratóriumi elnököt jelöli. 

 

10/2014(03.26.) eln.sz. határozat 

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan Kóczán Péterné, Sopron, Hunyadi u. 35. sz. 

alatti lakost jelöli a Soproni Gyógyközpont felügyelő tanácsába.  

 

           



11/2014(03.26.) eln.sz. határozat  

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan jóváhagyta a Schneebergi túra szervezésének 

10.000 azaz tízezer forinttal való támogatását.  

 

 

12/2014(03.26.) eln.sz. határozat  

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan javasolja Sopronkőhida-Jánostelepen a 0143/28 

és 0143/51 hrsz. közterület (utca) dr. Kárpáti Zoltánról való elnevezését.  

 

 

13/2014. (06. 18.)eln.sz. határozat 

Az elnökség egyhangú, nyílt szavazással dönt 10 személy tagfelvételéről. 

 

14/2014. (06. 18.)eln.sz. határozat 

Az elnökség egyhangú, nyílt szavazással dönt 16 személynek felszólító levél küldéséről, 

azzal, hogy amennyiben elmaradt kötelességüket nem teljesítik, a tagok névsorából törlésre 

kerülnek. 

 

15/2014. (06. 18.) eln.sz.határozat 

Az elnökség egyhangú, nyílt szavazással 200.000 azaz kettőszázezer forinttal támogatja 

Draskovich György püspök szobrának felújítását és elhelyezését. 

 

16/2014. (06. 18.)eln.sz. határozat 

Az elnökség egyhangú, nyílt szavazással döntött az Építészeti szakbizottság javaslata 

alapján a  NyME Ligneum épületének Winkler Oszkár Emléktáblával való elismerésének   

 

17/2014. (08. 27.) határozat 

Az elnökség egyhangú, nyílt szavazással elfogadja a Kilátó napja programját és ennek 

20.000 azaz húszezer forinttal való támogatását.    

 

 18 /2014. (11.26.) eln. sz. határozat 

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan úgy döntött, hogy az egyesületi tagdíjakat 2015. 

évre változatlanul hagyja, a Soproni Szemle példányonkénti árát 50 Ft-tal emeli. ( Az éves 

előfizetési díj eszerint 2.200 Ft) A tagdíj 1.200 Ft dolgozó, 700 Ft nyugdíjas)   

 

 

 19 /2014. (11.26.) eln. sz. határozat 

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan elfogadta az Egyesület 2015. évi költségvetési 

javaslatát  2.550 eft bevétellel, 1.555 eft ráfordítással,  520 eft működési költségekkel azzal, 

hogy a Széchenyi Alma Mater Sopron Alapítvány részére 100.000 azaz  százezer forint 

támogatást biztosít. 

 

 

 20 /2014. (11.26.) eln. sz. határozat 

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúlag javasolja 

a./ Schiller János (1859-1907) építészt, több soproni jelentős épület  tervezőjét 

b./ Pollák Miksa (1868-1944) rabbit, a holokauszt áldozatát  

az utca névadójának. 

 

 


