
M E G H Í V Ó 

Tisztelettel meghívom a Soproni Városszépítő Egyesület 

2014. március hó 5. napján 16.00 órakor Sopronban a GySEV Zrt. Vezérigazgatóság I.emeleti 
tanácstermében /Sopron, Mátyás kir. u. 19/ tartandó rendes közgyülésére. 

A közgyűlés napirendje: 

1. Az elnökség beszámolója a 2013. évben végzett munkáról. 

2. A Felügyelő Bizottság beszámolója. 

3. A közhasznúsági jelentés elfogadása. 

4. A 2014. évi program-terv ismertetése. 

5. Az Egyesület Alapszabályának módosítása 

6. Egyebek. 

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagságból 50%+1 fő jelen van. Ha a 16.00 
órára meghirdetett közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés 16.30 órakor kerül 
megtartásra. A megismételt közgyűlés – változatlan napirendi pontokkal - a megjelentek számától 
függetlenül határozatképes. 

Az elnökség beszámolója a 2013. évben végzett munkáról 

2013. évben megtartottuk a törvényesen előírt elnökségi üléseket, melyeken kitértünk az elmúlt évi 
közgyűlésen felmerült problémák megoldására, valamint az éves rendezvények megszervezésére.                  

Nagyobb önálló rendezvényeinkés további tevékenységünk: 

• Minden hónapban utolsó szombatján a kisgyermekes családok és a tanuló ifjúságrészére 
„Barangoló” néven városismertető sétákat rendeztünk. Ezeken a sétákon Sopron egy-egy híres 
polgárának életútja, soproni tevékenysége került bemutatásra. 

• Orchidea-túrát szerveztünk  a soproni Szárhalmi-erdőbe 2013. május 18-án. /43 résztvevő/ 

• Családi kirándulást szerveztünk a Rax-hegységre 2013. jún. 18.-án a TAEG anyagi 
támogatásával.  

• Szakál Ernő/1913- 2002 / szobrász-restaurátor művész születésének 100.-ik évfordulója 
alkalmából emléktáblát avattunk soproni lakóházánál  valamint részt vettünk az ez alkalomból 
rendezett konferencia szervezésében, amelyhez 100.000 forinttal járultunk hozzá. 

• Emléktáblát avattunk dr. Mollay Károly/ 1913-1997/  nyelvész, egyetmi tanár születésének 
100. évfordulója alkalmából a szülői házánál 2013. nov. 14.-én, és más szervezettekkel együtt 
országos emlékülést szerveztünk. 

• Megrendezésre került 2013. szept.14.-én a” Kilátó Napja”, amin több mint 150 ember vett 
részt. 

• Szerződést kötöttünk több városi középiskolával, mely szerint a diákok a kötelező közösségi 
munka keretében végzik a Soproni Szemle terjesztését, valamint a Károly Kilátónál különböző 
felügyeletet látnak el. 

• Idén is pályázatot hirdettünk  a Winkler Oszkár-dij elnyerésére. 2013 évben a Klebelsberg tér 
1. alatti új Bírósági –Ügyészségi épület nyerte el a díjat. 



• Kiadtunk egy 2014. évi falinaptárt a GYSEV Zrt. támogatásával, melyen a „Barangoló” 
sétákon megismert neves soproni polgárok grafikai arcképe és rövid életrajza található. 

• Folyamatosan-szavazati joggal- részt veszünk az Önkormányzat Városfejlesztési 
Bizottságának munkájában, ahol véleményezzük a fejlesztési terveket, előterjesztéseket. 

• A Polgármesteri Hivatallal és a Castanea Egyesülettel közösen folytatjuk a „Virágos 
Sopronért” rendezvénysorozatot, amely idén elérte a 90.-ik rendezvényét. 

Gazdasági beszámoló: 

Egyesületünkben 2013. év során 366 fő fizetett tagdíjat. A tagoktól a Szemlével együtt befolyt összeg 
975.400.- forint volt.  

Kiemelt támogatóinktól, az együttműködési megállapodások alapján / TAEG, GYSEV/ ez évben 
1.200.000 Ft támogatást kapott Egyesületünk.  Sopron MJV Önkormányzata a Soproni Szemle 
kiadásának  támogatása címén 700.000 Ft-ot biztosított. Egyesületünk támogatja a Soproni Szemle 
Alapítvány székhelyének megváltoztatását és anyagi segítséget is nyújt az Alapítványnak. 

Az elnökség köszönetet mond mindazoknak, akik 2012. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át 
Egyesületünk javára ajánlották fel. Ebből  46.173 Ft  bevételünk származott, amivel rendezvényeink  
megvalósításához járultunk hozzá. 

Egyesületünk tagdíjbevételei működési költségeinket fedezi. A kapott támogatásokat rendezvényeink, 
megemlékezéseink finanszírozására, illetve tartalékolásra használtuk fel. 

 

Egyesületünk pénzügyi helyzete stabil, a különféle hatósági előírásoknak rendben, határidőre eleget 
tettünk. 

 

Az elnökség a 2014.01.29-én tartott ülésén elfogadott határozatával úgy döntött, hogy 2014. évre a 
tagdíjak változatlanok maradnak: 

          aktív munkavállalóknak 1.200.- Ft/év Soproni Szemlével összesen: 3.200.- Ft/év,  

          nyugdíjas tagjainknak   700.- Ft/év Soproni Szemlével összesen: 2.700.- 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 bankszámlámra 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, 2014.február hó     dr. Józan Tibor  elnök sk. 

                 



  

 

 

 

 

 

 


