
Elnökségi határozatok 2016. 

 

 

1/2016. (01.13.) eln. sz. határozat 

 

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan úgy döntött, hogy az Egyesület 2016. évi 

közgyűlését 

2016. február 23. napján, 16 órai kezdettel a GySEV Vezérigazgatóság I. emeleti 

tanácstermébe  tűzi ki, az alábbi napirendekkel: 

1. Az  elnökség beszámolója a 2016-ban végzett munkáról 

2. A Felügyelő bizottság jelentése 

3. A közhasznúsági jelentés elfogadása 

4. A 2016. évi program terve 

5. Egyebek 

 

2/2016. (01.13.) eln. sz. határozat 

 

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan úgy döntött, hogy a Flandorffer Ignác 

síremlékének felújítására vonatkozóan  Faragó és Faragó Kft-től, továbbá Baranyai László 

kőszobrásztól árajánlatot kérjen be, 2016 .február végi határidővel. 
 

 

3/2016. (04.06.) eln. sz. határozat 

 

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan elfogadta a Soproni Szemle Alapítvány alapító 

okiratának módosítását, amely az okiratban dőlt betűvel kerül megjelölésre 

 

 

4/2016. (04.06.) eln. sz. határozat 

 

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan úgy döntött, hogy Hegedűs Elemér a Nádasdy 

Huszárok történetét feldolgozó –helytörténeti vonatkozású –könyvének kiadását 100.000 

(százezer) Ft-tal támogatja. Az összeg 2016-ban kerül felhasználásra 
 

5/2016. (05.018.) eln. sz. határozat 

 

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan úgy döntött, hogy a Zrínyi Miklós és Széchenyi 

István évfordulós megemlékezésekhez kapcsolódó gyermekprogramokat 50.000 Ft kerettel 

elfogadta a Soproni Szemle Alapítvány alapító okiratának módosítását, amely az okiratban 

dőlt betűvel kerül megjelölésre 

 

6/2016. (05.18.) eln. sz. határozat 

 

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan úgy döntött, hogy  Zrínyi Miklós 

emléktáblájának felújítására árajánlatokat kell bekérni.  
 

7/2016. (05.18.) eln. sz. határozat 

 

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan úgy döntött, hogy a CLLD Soproni 

szervezetében az Egyesületet dr. Józan Tibor  elnök képviselje. 



8/2016. (06.30.) eln. sz. határozat 

 

Az alapító SVE Elnöksége nyílt szavazással  az Alapszabály 9. § (7) bekezdés alapján, 

alapítói hatáskörében eljárva, a Soproni Szemle Alapítvány alapító okiratának a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja. 

 

9/2016. (09.14.) eln. sz. határozat 

 

Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan úgy döntött, hogy az Egyesület a 2016. évi 

Winkler Oszkár emléktáblát a Fullenergy Szolgáltató Központ Bánfalvi út 4/d 

létesítményének adományozza. 

Az emléktábla átadására szeptember 29-én kerül sor. 

Az Elnökség a pályázat többi résztvevője számára válaszlevél  kiküldését rendeli el. 

 

 

10/2016. (10.19.) eln. sz. határozat 

 

Az  Alapszabály 6.§ (1) alapján 24 fő tagsági viszonyát az elnökség nyílt szavazással, 

egyhangúan megszüntette. Egyben megbízta dr. Kerekes Istvánt az aktuális tagnévsor 

összeállítására és a honlapon való megjelentetésre, figyelemmel a 2017. évi tisztújításra. 
 

11/2016. (10.19.) eln. sz. határozat 

 

Az elnökség nyílt szavazással egyhangúan döntött a Széchenyi Gimnázium Alma Mater 

Alapítványának 100.000 Ft-tal való támogatásáról. 
 

12/2016. (10.19.) eln. sz. határozat 
 

Az elnökség nyílt szavazással egyhangúan döntött a tisztújító közgyűlés 2017. február 9-i 

időpontjáról, továbbá  hogy Krisch Imre, dr. Molnár László és dr. Varga Mária 

tagtársainkat kérjük fel a választási bizottságban való  közreműködésre. 
 

 

 

13/2016. (10.26) eln.sz. sz. határozat 

az egyesület vezető tisztségviselőinek választásáról 

 

 

A Soproni Városszépítő Egyesület vezető tisztségviselőinek (elnök, két alelnök, titkár, jegyző, 

gazdasági vezető, jogtanácsos) a megbízása 2017. február 9. napján megszűnik. 

 

A vezető tisztségviselők választására a 2017. évi rendes közgyűlés alkalmával kerül sor. A 

közgyűlés helye és ideje: 2017. február 06. 16:00 órakor, a  Megyeház dísztermében 

 

A meghívót minden egyesületi tag 2017. januárjában kapja kézhez postai úton. 

 

A Választási Bizottság tagjai: Krisch Imre, dr. Molnár László, dr. Varga Mária  egyesületi 

tagok. 

 

A közgyűlés levezető elnöke: dr. Grubits János alelnök  



 

 

A választói névjegyzék 2016. október 26. napi állapotnak megfelelően tartalmazza a 

választásra jogosult (rendes) tagok és a választható (rendes) tagok jegyzékét.  A választható 

tagok névjegyzéke úgy került összeállításra, hogy a választásra jogosult tagok jegyzékéből 

kivételre került a három fő választási bizottság tagjai és dr. Bartha Dénes, a Soproni Szemle 

Alapítvány kuratóriumának elnöke összeférhetetlenség miatt. 

 

A két névjegyzék az egyesület székhelyén (Sopron, Új u. 4.) a félfogadási időben (szerda de. 

10-12 óra), valamint a honlapon tekinthető meg. 

 

Jelölni személyesen vagy írásban lehet a Választási Bizottságnál a választó közgyűlés 

megnyitásnak időpontjáig, illetőleg szóban a közgyűlésen a jelölés lezásárásig. Jelölni a 

választható tagok névjegyzékben szereplő tagok közül lehet. A jelölések száma nem 

korlátozott: egy jelölt több tisztségre is jelölhető, és egy tag valamennyi tisztségre jelölhet 

tagot. A Választási Bizottság tagjai jelöltek nem lehetnek. A Választási Bizottság a választó 

közgyűlés megnyitását követően ismerteti a jelöltek nevét, és írásban nyilatkoztatja őket, hogy 

a jelölést elfogadják-e. A szavazólapra csak annak a jelöltnek a neve kerül fel, aki a jelölést 

elfogadja. Ha a jelölés a közgyűlésen történik szóban, a jelölt azonnal nyilatkozik arról, hogy 

a jelölést elfogadja-e. A jelölést és nyilatkozatot ebben az esetben jegyzőkönyvbe kell 

rögzíteni. 

 

A vezető tisztségviselők jelöléséről és választásáról egyebekben az Alapszabály 13. §-a 

rendelkezik. Az Alapszabály az egyesület honlapján (http://varosszepitok.sopron.hu ) 

megtekinthető. 

 

 

 

14/2016. (11.30.) eln. sz. határozat 

 

Az elnökség nyílt szavazással egyhangúan úgy döntött, hogy 2017. évre az egyesületi tagdíj 

tényleges dolgozók esetében  1.600 Ft, a nyugdíjasok esetében 700 Ft (a 2016. évihez képest 

változatlan). 

 

A Soproni Szemle támogatási összege 2017. évre 2.400 Ft.   
 

 

 

http://varosszepitok.sopron.hu/

