2011. február 10. rendes közgyűlés

Az elnökség beszámolója a 2010. évben végzett munkáról
A 2010. évben megtartottuk a törvényesen előírt elnökségi üléseket, melyeken kitértünk az
elmúlt évi közgyűlésen felmerült problémák megoldására (pl. Szántó Róbert síremlékének, a
Sas-téri kútnak a rendbetételére, a Deák-téri időjelző működtetésére), valamint a 2010. évi
rendezvények megszervezésére.
Nagyobb rendezvényeink:
• 2010. márc.27-én Peéry Rezső emlékülést szerveztünk, és emléktáblát avattunk
egykori lakóházánál a Berzsenyi Dániel ev. gimnáziummal közösen.
• Folyamatosan részvettünk a Nemzetközi Virágos Városok és Falvak versenyének
előkészítésében és lebonyolításában.
• Szeptember 23.-án az Építészeti Szakbizottságunk javaslatára a Harrer cukrászda és
csokoládégyár épületét "Winkler Oszkár" emléktáblával tüntettük ki.
• Egyesületünk szavazati joggal bekerült Sopron m.j. Város Városfejlesztési
Bizottságába, az ottani érdemi munka érdekében külön Szakbizottságot alakítottunk,
amely összegyűjti, és előkészíti a tagjainktól beérkező javaslatokat.
• A Peéry Rezső Ifjúsági Szakbizottságunk "Orchidea-túrá"-t szervezett a Szárhalmierdőbe (2010. május 1.), kirándulást vezetett a Rax-hegységre (2010. június 19.),
óvodásokat és szüleiket a Károlymagaslaton a Soproni-hegyvídék élővilágával
ismertette meg előadás és bemutató formájában (2010. szeptember 25.), Dr Barabits
Elemér erdőmérnök és növénynemesítőre emlékező ünnepséget szervezett (2010.
szeptember 18.).
• A Heimler Károly Természet és Környezetkultúra Szakbízottságunk folyamatosan
részvett a "Virágos Sopronért" rendezvény sorozat (10 előadás) előkészítésében és
lebonyolításában.
• A Winkler Oszkár Építészeti Szakbízottságunk véleményezte és javaslatokat dolgozott
ki Sopron területi egységeinek rendezési terveihez.

Gazdasági értékelés
A Soproni Városszépítő Egyesületben 2010. év során 418 fő fizetett tagdíjat. A tagoktól díj
formájában befolyt összeg 1.159.950.- forint volt. A Soproni Szemlével megemelt tagdíjat
237 fő fizette meg, akik részére ebben az évben is rendszeresen biztosítottuk a Soproni
Szemle kézbesítését úgy Sopronban, mint távolabb lakó tagjaink részére. A Sopron közvetlen
környezetén kívül eső, (Győr, Budapest, Szentendre, Veszprém, Szeged) és a Soproni Szemlét
igénylő tagjaink száma 47 fő (a 64 előfizetőből), ami azt mutatja, hogy részarányát tekintve a
távolabb lakók nagyobb érdeklődést tanúsítanak a Soproni Szemle iránt.
A fenti tagdíj összegből 200.000.- Ft külföldön élő magánszemély által felajánlott támogatás,
részben az Egyesület, részben a Soproni Szemle Alapítvány javára. 31 fő fizetett az alap
tagdíjon felüli tagdíjat támogatásként. Köszönjük.
Külön kell szólni szponzorainkról, akiktől ez évben 1.350.000.- forint támogatást kapott
Egyesületünk. Köszönjük. De köszönjük azon tagvállalataink támogatását is, akik nem
pénzben, hanem természetbeni szolgáltatásokkal (számítástechnikai, internet szolgáltatás,

postázási hozzájárulás, irodaszerek stb.) segítették Egyesületünk működését. Különösen
figyelemreméltó ez azért is, mert csak két tétel – a könyvelés és a távközlés (telefon, internet)
– egymaga elviszi a tisztán tagdíjként befolyt mintegy 600 eFt 50 %-át. A város vezetésétől
kapott, igazán méltányos irodabérlet és infrastruktúra szintén a kiemelt támogatások közé
tartozik.
Az elnökség köszönetet mond mindazoknak, akik 2009. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át
Egyesületünk javára ajánlották fel. Ebből 100.667.- forint bevételünk származott, ami
valamelyest kevesebb az elmúlt évben befolyt összegnél. Valószínűsíthetően ez a tagjaink
életkorának emelkedéséből is adódik, hiszen a nyugdíj után SzJA befizetés nem keletkezik,
tehát azt felajánlani sem lehet.
Az előzőekben leírt „öregedés” is ráirányítja a figyelmet a fiatalítás szükségességére. Alig
jelentkezik évente egy – két új, fiatal tag, viszont akik jönnek, igen aktívan kapcsolódnak be a
munkába. Szeretnénk kérni valamennyi tagunkat, hogy családi, ismerősi körből szervezzenek
új tagokat. Szükségessé teszi ezt a költségek emelkedése melletti tagdíj bevétel növelése is.
Hiszen tagdíjat emelni a jelen gazdasági körülmények között nem szándékozik az elnökség.
Az elnökség a 2010.11.08.-án tartott ülésén elfogadott 7/2010.(11.08.) eln. sz. határozatával
úgy döntött, hogy 2011. évre a tagdíjakat nem emeli, hanem változatlan – a 2010. évi –
szinten (600.- nyugdíjas, 1.000.- tényleges, Soproni Szemle hozzájárulás 2.000.-) tartja.

