
 

 

Elnökségi határozatok 2015. 

 

 

 

  1 /2015. (04.22.) eln. sz. határozat 

 

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan úgy döntött, hogy az egyesületi azon tagjait, akik 

2013-2014. években tagdíjakat nem fizették be, a tagok sorából töröli. ( a töröltek névsora 

mellékelve. Egyben elrendeli, hogy az aktuális taglista az egyesület honlapjára kerüljön fel. 

 

  2 /2015. (04.22.) eln. sz. határozat 

 

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan támogatja a program szervezőjét, a Zeneiskolai 

Alapítványt 10.000 ezer  forinttal.   

 

3/2015. (09.09.) eln. sz. határozat 

 

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan úgy döntött, hogy a Winkler Oszkár 

emléktáblával 2015. évben a Sopron, Alsólőver u.29. sz lakóépületet tűnteti ki. Az 

emléktábla avatásának időpontját 2015. szept. 29. napján 15-16 órára tűzi ki. Ezen 

időpontot az építész tervezővel egyezteti. 

 

4 /2015. (09.09.) eln. sz. határozat 

 

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan határozott, hogy Flandorffer Ignác 

síremlékének felújításához lehetőségeihez képest hozzájárul. 

 

  5 /2015. (09.09.) eln. sz. határozat 

 

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan határozott, a 2015. évi Hűségnapi városi 

kitűntetésekre dr. Winkler Gábort (posztumusz) és Józsa Dávidot javasolja.  

 

  6/2015. (10.07.) eln. sz. határozat 

 

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan úgy döntött, hogy 2015. évi Halottak Napján az 

Egyesület egykori elnökeinek síremlékére koszorút helyezzünk el.  

 

  7 /2015. (10.07.) eln. sz. határozat 

 

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan támogatja a koronázási emlékmű felújítását, 

amelyre 200.000 Ft-ot hagy jóvá.   

 

8/2015. (12.16.) eln. sz. határozat 

 

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan úgy döntött, hogy az Egyesület pénzkezelési 

szabályzatát 2016. január 1-jével hatályba lépteti. 

Az elnökség felhatalmazza az Elnököt, hogy a pénztárosi feladatok ellátására Hillebrand 

Györgyöt (Sopron, Szentlélek u. 9. sz), a pénztárellenőri feladatok ellátására dr. Kerekes 

Istvánt (Sopron, Ötvös u. 1.) bízza meg,  a megbízó leveleket adja át. 

 



 

 

9//2015. (12.16.) eln. sz. határozat 

 

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan úgy döntött, hogy ifj. Sarkady Sándor „A 

politikus és az ászpilóta (nemes dr. Molnár Gyula és vitéz nemes Molnár László) élete” 

című könyvének megjelentetéséhez – helytörténeti vonatkozása miatt – bruttó 100.000 forint 

támogatást biztosít. Az összeg várhatóan 2016. dec 31-ig kerül kifizetésre. 

 

 

10 /2015. (12.16.) eln. sz. határozat 

 

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan határozott, hogy  az egyesületi tagdíj és a 

Soproni Szemle térítési díja 2016. évben változatlan marad: 

        tagdíj aktív dolgozóknak 1.200 Ft, Szemle térítési díja 2.200 Ft, összesen 3.400 Ft 

        tagdíj nyugdíjas és diák     700 Ft, Szemle térítési díja 2.200 Ft, összesen 2.900 Ft. 

 

 

11 /2015. (12.16.) eln. sz. határozat 

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan üdvözli a javaslatot, az anyagi vonatkozásokról 

a konkrét tervek kialakításkor külön határoz.  

 

   


