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Az Elnökség beszámolója a 2009. évi tevékenységről
Az elmúlt év során a folyamatos tevékenységek mellett számos kiemelkedő eseményre került
sor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Márványtáblát avattunk Gombocz Miklós és fiai Zoltán és Endre tiszteletére a
Károlymagaslaton (október 10.)
Emlékoszlopot állítottunk a Gombocz Endre nevét viselő utcában (október 10.)
A Káspár nővérek, Teréz és Hermina, emlékét megőrzendő emléktáblát helyeztünk el
és avattunk fel egykori lakóházukon (Deák tér – november 19.)
Sikerült újra öntetni és a város Önkormányzata segítségével visszaállítani az eredetileg
a Káspár nővérek adományából készült és vandálok által ellopott Tompa Mihály
szobrot (november 26.)
Hagyományt folytattunk, amikor Winkler Oszkár emléktábla kitüntetést
adományoztunk, ez évben a Szent Pál Katolikus Szakkollégium épületét díjaztuk
szakbizottságunk javaslata alapján (Szent György u. 2. – szeptember 29.)
A Peéry Rezső Ifjúsági Szakbizottságunk a Szárhalmi erdőben Orchidea túrát, a
Rax_Alpenre magaslati túrát szervezett (május 16. ill. június 13.)
A Heimler Károly Természeti és Környezetkultúra Szakbizottságunk a Castanea
Egyesülettel és a Polgármesteri Hivatallal közösen folytatta a „Virágos Sopronért”
rendezvény sorozatot
Elkészült a Károlymagaslati Kilátó új ismertető füzete
Folyamatosan részt vettünk a Városfejlesztési Bizottság munkájában, ahol
véleményeztük az egyes tervjavaslatokat, illetve javaslatokat tettünk utcanevekre
A Károlymagaslati Kilátónál számos csoportot fogadtunk az ottani kiállítások
tárlatvezetéses bemutatásával
Eddigi munkánk elismeréseként Egyesületünk a kimagasló értékű Kisalföldi
Presztisz-díj kitüntetésben részesült.

Gazdasági értékelés
A Soproni Városszépítő Egyesület részére 404 fő fizetett 2009. évben tagdíjat. Az év
folyamán befizetett tagdíj teljes összege: 1.065.700.- forint. A Soproni Szemlét is 227 fő
kérte, akik részére ebből az összegből biztosítottuk a negyedévenkénti számok kézbesítését a
Magyar Posta ill. a Pannonwork Kft. útján.
A tagságon belül 353 fő azok száma, akik az aláírt Belépési nyilatkozat visszaküldésével
rendes tagként szerepelnek. Ugyanis a közhasznúsággá válás megköveteli, hogy a tényleges
tagok írásbeli nyilatkozattal ismerjék el az Egyesület szellemiségét, értékrendjét, valamint
fogadja el Alapszabályát.
Azon tagjaink részére, akik még eddig a Belépési nyilatkozatot nem írták alá, egy példányt
meghívónkhoz csatolunk és kérjük annak részünkre történő mielőbbi visszaküldését.

Az év folyamán, sajnálatos módon elveszítettük egy tagunkat, dr.Friedrich Károlyné
elhalálozott. Külön köszönet a családnak, akik kérésére koszorú helyett az anyagi felajánlások
az Egyesület pénzügyi alapját gazdagították, és tőlük 43.500.- forint bevételünk származott.
Gazdálkodásunk eredményesnek mondható, tartalékainkat nem csak megőrizni, hanem
minimális mértékben bővíteni is tudtuk. Szponzorainknak ezúton is köszönetet mondunk,
akiknek névsora honlapunkon olvasható (a tőlük befolyt összeg 830.000.- Ft). Az év folyamán
hazai és külföldi magán személyektől a tagdíjat meghaladó adományok formájában 225.000.forint folyt be. Az adó visszaigényléshez szükséges igazolást azonban csak azon személyek
részére tudtuk kiadni, akik adószámukat rendelkezésünkre bocsátották.
Egyesületünk köszönetet mond azoknak, akik a 2008. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át
Egyesületünk javára ajánlották fel, ilyen címen 183.944.- forint bevételünk volt. Ez közel 77
ezer forinttal haladta meg az előző évi felajánlásokat.
Ezúton is kérjük tagjainkat, hogy a közelgő SzJA bevallás során se feledkezzenek meg
Egyesületünkről és Rendelkező nyilatkozatukra az Egyesület 19884581-1-08 adószámát
tüntessék fel.
Az elnökség 2009. november 30-án tartott ülésén hozott határozata szerint a tagdíjak – a
növekvő terhek ellenére is – változatlanok maradnak, így
• aktív korú tagjaink részére 1.000.- Ft/év Soproni Szemlével kombinálva 3.000.- Ft/év
• nyugdíjas és tanuló tagok
600.- Ft/év Soproni Szemlével kombinálva 2.600.- Ft/év

