MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Soproni Városszépítő Egyesület 2020 .február 27-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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Az elnökség beszámolója a 2019. évben végzett munkájáról.
2. A Felügyelő Bizottság beszámolója.
A közhasznúsági jelentés elfogadása.
Elnökségi tagok lemondása miatt új tagok választása
Alapszabály módosítása és elfogadása
2020. évi munkaterv
Egyebek.

Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2019. évi munkájáról
Az Egyesület 2019. évben az alapításának 150. évfordulója méltó megünneplését állította
munkatervének központjába. Hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához azonban nem
hanyagolta el a közszolgálati feladatainak ellátását és azon kívül az évfordulóhoz közvetlenül
nem kapcsolódó, de a korábbi években sikeresen megvalósított, évről évre megrendezett
programjainak folytatásáról sem tekintett el.
Közszolgálati feladatok ellátása:
Elnökünk külső tagként, szavazati joggal részt vett a Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottságának munkájában. Ezt a feladatot az ujjáalakuló közgyűlés 2019. novemberében ismét felajánlotta, így munkáját a következő öt évben
ebben is folytatni tudja.
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Egyesületünk előzetesen véleményezi a bizottság elé kerülő javaslatokat és az elnökünk
képviseli a tagság részéről felmerülő kérdéseket, észrevételeket, tesz javaslatokat.
Elnökünk az önkormányzati alapítású cég a Városfejlesztési Kft Felügyelő Bizottságának
elnöke, ezáltal lehetősége van a fejlesztési folyamatok nyomon követésére.
Az Építészeti szakbizottságunk szakmai észrevételekkel, rendezési elképzelések
véleményezésével folyamatosan eleget tesz az egyesület közszolgálati aktivitását megkívánó
követelményeknek. Változatlanul támogattuk a Soproni Szemle szerkesztő bizottságának
munkáját és megszerveztük a lap terjesztését. A vezetőség az évi négy lapszám soproni
terjesztését tagtársai segítségével magára vállalta.
Egyesületi tevékenység:
elvégeztük az alapszabályunkban rögzített feladatainkat, megtartottuk az évi Egyesületi
közgyűlést, valamint a törvényesen előírt elnökségi üléseket. Ezeken megbeszéltük a
közgyűlési határozatokat Az elnökségi ülések jegyzőkönyvei és a határozatok az Egyesület
honlapján olvashatók.
Május 17-én a hagyományos kirándulás időpontjában óvodások és Soproni Egyetem
Óvónőképző hallgatóival a Madarak és Fák Emlékerdejében facsemetéket ültettünk.
Június 5-én a Magyar utca 6. számú házon Liszt Ferenc keresztszüleinek emlékére, a Liszt
Ferenc Társasággal közösen emléktáblát avattunk.
Július 17-én az Egyesület vezetősége a Fertő tó fejlesztési programját ismerte meg a
Fejlesztési Zrt vezérigazgatója tájékoztatásában.
Szeptember 28-ánaz Építészeti szakbizottságunk javaslatára Egyesületünk a 2019. évi
Winkler Oszkár emléktáblát az Asszonyvásár dűlő 39. szám alatti családi háznak
adományozta.
Szeptember 29 én részt vettünk a városi „Kult utcák” rendezvényén.
Október 30-án koszorút helyeztünk el korábbi elnökeink sírján.
November 10-én a Soproni Erzsébet kórház 100 éves fennállásának alkalmából rendezett
ünnepségen az Egyesület 100 darab, a megemlékezést tartalmazó Soproni Szemlét adott át
ajándékként.
Megemlékezés a 150 éves évfordulóról:
2019-ben volt Egyesületünk alapításának 150. éves évfordulója, erre megfelelő ünnepi
program sorozatot állítottunk össze. A program egyes eseményeit a tagság aktív részvételével tartottuk meg. A megemlékezés az egész évre kiterjedt.

2

június 7-én a 150 éves évfordulóra készített emlékkönyv bemutatása a Városháza
nagytermében;
július 12-én a 150. évfordulóra készített kiállítás megnyitása a Festő teremben, a kiállítás
szept.28.-ig látogatható volt. A teljes időszakra a kiállítás felügyeletét a tagság látta el;

szeptember 20-án a 150. évforduló alkalmából szervezet emlék konferencia megnyitása a
Megyeháza dísztermében;

október 22-én a 150 éves évforduló alkalmából az Evangélikus templomban a Solti
kamarazenekar nagysikerű hangversenyt tartott a város zene- és egyesület kedvelőinek;

nov. 21.-én a 150 éves évforduló alkalmából alapító elnökünk lovag kőmáli Flandorffer
Ignác emlékére az Erzsébet kertben emlékfát ültettünk és emléktáblát avattunk;

Ismeretterjesztő előadássorozattal emlékezünk meg az Egyesületünk életében fontos
szerepet betöltő személyekről, jeles fejleményekről, vagy éppen a város történetében
meghatározó eseményekről.
A programokat a „Városszépítés térben, lékekben” pályázatunkkal elnyert 14,92 millió Ft
összeggel, az előfinanszírozást a Sopron város által adományozott 3 millió Ft mellett saját
forrásból valósítottuk meg.
A jubileumi megemlékezés kezdetének a Sopron város Önkormányzata által 2018. december
14-én odaítélt „Civitas Fidelissama” díjat tekinthetjük.
Külön öröm és elismerés számunkra, hogy a 2019. évi városi kitüntetések során négy
vezetőségi tagunk vehetett át elismeréseket: dr. Boronkai László, dr. Sarkady Sándor, dr.
Veöreös András és dr. Varga Mária. Gratulálunk és további sikeres közösségi eredményeket
kívánunk.

Gazdasági beszámoló:

Egyesületünkben 2019. év során 400 fő fizetett tagdíjat. A tagoktól a Szemlével együtt befolyt
összeg 1.435.500 forint volt.
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Kiemelt támogatóinktól, az együttműködési megállapodások alapján / TAEG Zrt, SMJV
Önkormányzata, / ez évben 3.600.000 Ft támogatást kaptunk. Egyéni tagjaink 1.40.150 Ft-tal
támogatták munkánkat.
Az elnökség köszönetet mond mindazoknak, akik 2018. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át
2019-ban Egyesületünk javára ajánlották fel. Ebből 39.173 Ft bevételünk származott, amivel
rendezvényeink megvalósításához járultunk hozzá.
Egyesületünk tagdíjbevételei működési költségeinket fedezi, amelyek évek óta mintegy
500.000 Ft szinten mozognak. (ezek közül a legjelentősebbek: posta- telefon költségek,
könyvelési díjak, bankköltségek, kisebb egyesületi rendezvényeinkkel kapcsolatos költségek.
Jelenleg mintegy 10 millió Ft tartalékkal rendelkezünk, ami a későbbiekben a nagyobb
léptékű felújítási munkák (Flandorffer síremlék) és a Soproni Szemle további kiadásának
fedezetéül szolgál
Egyesületünk pénzügyi helyzete stabil, a különféle hatósági előírásoknak rendben, határidőre
eleget tettünk.

Az elnökség a 2019.12.12-én tartott ülésén elfogadott határozatával úgy döntött, hogy 2020.
évre a tagdíjak változatlanok maradnak az alábbiak szerint:
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, 2020.február hó 6.

dr. Józan Tibor elnök sk.
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