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Beszámoló az Egyesület 2008. évi tevékenységéről 
 
A meghirdetett feladatok közül az Egyesület a következőket teljesítette: 

• A GyMS Megyei Bíróság Pk.T.KH.60.320/1989. lajstromszám alatt közhasznú 
szervezetté nyilvánította.  

• Elkészült Egyesületünk új internetes honlapja, amely www.varosszepito.sopron.hu 
címszó alatt elérhető. Ez tartalmazza Egyesületünk történetét, aktuális 
rendezvényeinket, korábbi elnökeinket, tagságunk névsorát stb. 

• Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat keretében a „Soproni bortermelés őskori és 
római emlékei” c. előadások szervezésében részt vettünk. 

• A Kulturális örökség napja (szept.15.) alkalmából ingyenessé tettük a 
Károlymagaslati-kilátó és kiállításai látogatását. 

• A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.vel közösen elnyertük  a Kisalföld napilap által 
meghirdetett „Megye 7 természeti csodája” kitüntetést és emléktáblát kaptunk. 

• A sopronbánfalvi kőfejtő tetején lévő cserkész kápolna rendbetételét és felszentelését 
(szept, 20.) Gereben Gábor adományából megszerveztük. 

• Folytattuk hagyományunkat és „Winkler Oszkár emléktábla” elismerésben 
részesítettük a Villa sor 22. sz. alatt felújított épületet. 

• Folyamatosan részt vettünk és veszünk a Soproni Városfejlesztési Bizottság 
munkájában, ahol véleményeztük az egyes városrészek fejlesztési terveit, valamint 
javaslatokat tettünk új utcanevekre (Gombocz Endre, Kárpáti Zoltán). 

• A Heimler Károly Természeti és Környezetkultúra Bizottság szervezésében a 
Castanea Egyesülettel és a Polgármesteri Hivatallal közösen folytatódott a „Virágos 
Sopronért” rendezvénysorozat. 

• Kezdeményeztük a Perkovátz-ház Baráti Körével közösen 2009-ben a Káspár nővérek 
részére emléktábla elkészítését és kihelyezését. 

 
Gazdasági értékelés 
 
A Soproni Városszépítő Egyesület részére 2008. évben 439 fő fizetett tagdíjat, összesen 
1.021.350.- Ft. összegben. E tagok közül 250 fő igényelte a Soproni Szemlét, akik részére azt 
folyamatosan kézbesítette részben a Posta, részben a Pannon-Work Kft, a soproni lakosok 
esetében. 
A 439 tagdíjfizető között kettő jogi személyiség van, és sajnálatos módon négy tagunk 
elhalálozott. Így elmondhatjuk, hogy 2008. év végén 433 természetes személy, aktív 
tagdíjfizetőnk van. Azért kell ezt külön kihangsúlyozni, mert a közhasznúvá alakulás miatt a 
törvényes előírások szerint csak az a személy tekinthető rendes tagnak, aki írásban 
nyilatkozik, hogy elfogadja az Egyesület alapszabályát és alapelveit. Ez 310 fő esetében 
történt meg, tehát a határozatképesség miatt ekkora létszámmal számolhatunk. 
 
Azon tagdíjfizetőink részére, akiktől a korábban kitöltött Belépési nyilatkozatot még nem 
kaptuk vissza, külön levél kíséretében újra megküldjük a nyilatkozatot és kérjük azt mielőbb 
az Egyesület részére visszajuttatni.  
A korábbi évekről átvett pénzekkel jól gazdálkodtunk, tartalékaink nem csappantak, azokat 
szponzoraink felajánlásaival növelni is tudtuk. Szponzoraink neve olvasható honlapunkon. 
Ugyancsak olvasható a teljes taglista és a tiszteletbeli tagok neve is. 
 



Egyesületünk köszönetet mond mindazoknak, akik 2007. évi személyi jövedelemadójuk 1%-
át Egyesületünk javára ajánlották fel, amelyből 117.025.- Ft. bevétele volt Egyesületnek. 
Ezúton is kérjük tagjainkat, hogy a közelgő SzJA bevallás során sem feledkezzenek meg az 
Egyesületről és Rendelkező nyilatkozatukra az Egyesület 19884581-1-08 adószámát tüntessék 
fel. 
 
Az elnökség 2008. december 8-i ülésén a 2009. évi tagdíjakat a következők szerint határozta 
meg: 

• Aktív korú tagjaink részére 1.000.- Ft/év Soproni Szemével kombinálva 3.000.- Ft/év 
• Nyugdíjas és tanuló tagok     600.- Ft/év Soproni Szemlével kombinálva 2.600.- Ft/év 

 
 
A közhasznú szervezetté nyilvánításból eredően lehetőség van arra, hogy adó visszatérítés 
igényléséhez az adományról nyilatkozatot adjunk ki, amely a tagdíjakon felüli adományokra 
vonatkozhat. Ezt abban az esetben tudjuk megtenni, ha az adományozó a befizetés során 
megadja adóazonosító jelét, vagy adó számát. Ez törvény által előírt, nélkülözhetetlen kelléke 
a nyilatkozat kiadásának. Kérjük, erre tekintettel lenni szíveskedjenek. 
 


