
Elnökségi határozatok 2017. 
 
1/2017. (03.08.) eln. sz. határozat 
 
Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan úgy döntött, hogy a 2017. évi munkatervet és a 
költségvetési tervet elfogadja (az előterjesztések megvitatása és részleges módosítása után; 
de az utóbbit a következő ülésen fogja véglegesíteni). 
 
2/2017. (03.08.) eln. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúan megszavazta a meglévő Szakbizottságok fenntartását, a vezetőikre 
vonatkozó végső javaslatokat és felkérésüket erre a posztra..  
 
3/2017. (06.21.) eln. sz. határozat 
 
Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan elfogadta, hogy a pénzkiadásra feljogosítottak 
maximum 50.000 (Ötvenezer) forintig dönthetnek saját hatáskörben. 
 
4/2017. (07.12.) eln. sz. határozat 
 
Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan úgy döntött, hogy az Alapszabály 6.§ c. pontja 
alapján törléssel megszűnteti a VSZE-i tagságukat a Jegyzőkönyvben felsorolt 
személyeknek; a két évi tagdíjbefizetés elmaradása miatt. 
  
5/2017. (07.12.) eln. sz. határozat 
 
Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan úgy döntött, hogy Soltra E. Tamást kérjük fel az 
Év Háza táblák gipszmintájának elkészítésére, 600 ezer forint plusz ÁFA térítés ellenében 
(melyet a VSZE örökös felhasználási joggal kap meg). Nagy Károly fémöntő mester öt tábla 
elkészítését darabonként 60 ezer plusz ÁFA térítésért végzi el, melyet az Elnökség 
jóváhagyott. 
 
6/2017. (07.12.) eln. sz. határozat 
 
Az elnökség nyílt szavazással, egyhangúan úgy döntött, hogy dr. Sarkady Sándor: „Bánya-, 
Kohó- és Erdőmérnök-hallgatók Ifjúsági Köre Sopronban 1919-1948-ig” c. helytörténeti 
könyvének kiadását bruttó 100 ezer forinttal támogatjuk; a nyomdától kapott számla 
alapján. 
 
7/2017. (09.13.) eln. sz. határozat 
 
Döntés a 2017. évi Winkler Oszkár-díj odaítéléséről. Az elnök által ismertetett Építészeti 
Szakbizottsági vélemény és az elnökség támogatása (6 igen és 1 tartózkodás) mellett a 
kitüntető emléktáblát az ún. Anasztázia épületnek ítéljük oda. 
 
8/2017. (09.13.) eln. sz. határozat  
 
Bánfalván, a Hajnal téren, Szent Farkas tiszteletére felállítandó faszobor elkészítését az 
Egyesület 100 ezer forinttal (bruttó összeggel) támogatja – a faszobrásztól kapott számla 
ellenében. 



 9/2017. (12.06.) eln. sz. határozatot: Döntés a 2018. évi Közgyűlés időpontjáról. A 
Közgyűlésre 2018. február 8-án, csütörtökön, 16 órai kezdettel kerül sor. Az egyszerű 
közgyűlésen nem kell a vezetőséget újraválasztani, mert legutóbb 5 évre választottuk meg. 
Az egyéb megbízások 2018. november 19-éig érvényesek. Lemondás esetén az új vezető 
választásához jelölőbizottság alakítása szükséges. A jelöltekkel előzetesen egyeztetni kell, és 
személyesen kell a Közgyűlésen megjelenniük. 
 
10/2017. (12.06.) eln. sz. határozat: A tagdíj és a Soproni Szemle előfizetési díja maradjon a 
2017. évi szinten. A Szemle kuratóriuma és elnöke, dr. Bartha Dénes nem tartja indokoltnak 
az áremelést, és az elnökség szerint sem indokolja a gazdasági helyzetünk a tagdíjak 
emelését – és nagyobb infláció sem várható. Tehát a 2018. évi tagdíj az aktív 
munkavállalóknak: 1.600.- Ft/év, a Soproni Szemle 2.400.- Ft/év; összesen 4.000.- Ft/év. a 
nyugdíjas tagjainknak ugyanezek: 700.-Ft/év és 2.400.- Ft/év; összesen 3.100.- Ft/év.  
 
11/2017. (12.06.) eln. sz. határozat: Wendel Miklós úr támogatásából 200 ezer Ft-t a 
Szemlének juttatunk el, míg 50 ezer Ft az Egyesületnél marad.  
  
 
 
  


