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M e g h í v ó 

 

Tisztelettel meghívom a Soproni Városszépítő Egyesület 2016. február 23. napján 16 

órakor Sopronban, a GySEV Zrt Vezérigazgatóság I. emeleti tanácstermében (Sopron, 

Mátyás király u. 19.) tartandó rendes évi közgyűlésére. 

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagságból 50 százalék + 1 fő jelen 

van. Ha a  16 órára meghirdetett közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést az 

eredeti napirendi pontokkal 16 óra 30 perckor tartjuk meg. A megismételt közgyűlés a 

megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

A közgyűlés naprendje: 

1. Az elnökség beszámolója a 2015-ben végzett munkáról 

2. A felügyelő bizottság beszámolója 

3. A közhasznúsági jelentés elfogadása 

4. A 2016. évi program terve 

5. Egyebek 

 

Az elnökség beszámolója az Egyesület 2015. évi munkájáról. 

 

Szomorú szívvel búcsúztunk a Soproni Szemle kuratóriuma és szerkesztő bizottsága tagjaitól, 

Bősze Balázs és Dr.Gimesi Szabolcs uraktól, valamint Dr.Winkler Gábor Ybl-díjas építésztől. 

2015 évben megtartottuk a törvényesen előírt elnökségi üléseket, melyeken megbeszéltük a 

folyó ügyeket és meghoztuk a szükséges határozatokat. 

Az Egyesület tevékenysége a közszolgálati feladatok ellátásában. 

Egyesületünk Elnöke a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás 

alapján részt vesz  a Városfejlesztési Bizottság munkájában. Szavazati joggal végzi ezt a 

tevékenységet.  Egyesületünk véleményezi a Bizottság elé kerülő javaslatokat és az elnök 

képviseli a tagság részéről  felmerülő kérdéseket, észrevételeket. Elnökünk Felügyelő 

Bizottsági tagként felügyeli az önkormányzati alapítású cég, a Városfejlesztési Kft 

működését. Ez a funkció betekintést nyújt, javaslat tételi lehetőséget biztosít a város 

fejlesztését segítő kérdésekben ( pl. Várkerület, Erzsébet kert, Fertőrákosi Barlangszínház).  

Építési Szakbizottságunk szakmai észrevételekkel, rendezési elképzelések véleményezésével  

folyamatosan eleget tesz a már idézett megállapodáson alapuló és az Egyesület közszolgálati 

aktivitását bizonyító követelményeknek.  

Változatlanul támogattuk a Soproni Szemle szerkesztőbizottságának munkáját és 

megszerveztük a lap terjesztését a Széchenyi I. Gimnázium diákjainak önkéntes munkájával, 
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ill. a Pannon Work segítségével. Gondoztuk a Károly-magaslati kilátóban a Soproni tudósok 

állandó kiállítását és köszönthettük annak 500 ezredik látogatóját.  

Az Egyesület anyagiakkal támogatta helytörténeti kiadványok megjelentetését. 

Alapszabályunk alapján  a két éve tagdíjukat nem fizető tagjainkat az elmaradásra és annak 

következményére figyelmeztettük. 

A Polgármesteri Hivatal felkérésére a kialakuló új utcák elnevezésére javaslatokat tettünk 

(Sopronkőhida, János telep,Virágvölgy, Ágfalvi lakótelep,Tómalom, Bécsi domb). 

Véleményeztük az ÉNY-i és sopronbánfalvi-kutyahegyi városrész rendezési tervét. 

Résztvettünk a Nemzeti Sírkert Bizottság soproni csoportjának munkájában, ahol sikerült 21 

neves soproni személyiség  elhanyagolt (utódok nélkül) sírhelyének gondozására megoldást 

találni. Az elnökség az Egyesület korábbi elnökeinek sírján a Halottak Napján koszorút 

helyezett el. 

Önállóan szervezett és részvételümkkel megtartott rendezvények, események 

Támogattuk Chernel István neves ornitológus emléktáblájának kialakítását és avatását. 

Májusban megrendeztük a hagyományos orchidea-túrát.  

Pályázatot írtunk ki középiskolai diákoknak a soproni kiemelt faegyedek bemutatására. 

Július 1-3-án a  megyeházán a Családi napok eseménysorozatán „ Régi idők blogja” című 

rendezvényt szerveztünk az Ifjúsági Szakbizottság tagjainak részvételével. 

A Kulturális Örökség napján, szeptember 19-én a TAEG-gel közösen megtartottuk a Kilátók 

Napját a Károlykilátónál. 

Egyesületünk elhatározta, hogy a neves személyekről elnevezett utcákban, a városba 

látogatók jobb tájékoztatása érdekében négynyelvű (magyar, német, horvát, angol) kiegészítő  

utcanév táblákat tesz ki, amelyeken tájékoztatást ad a személyről és a táblán elhelyezett QR-

kód segítségével négy nyelvű részletes ismertető olvasható. Egyelőre két tábla készült el 

(Liszt Ferenc és Bünker Rajnárd). 

2015-ben is kiírtuk a Winkler Oszkár-díj pályázatot, négy pályázat érkezett be. A 

bírálóbizottság az Alsólőver u. 29. számú ház felújítását díjazta. 

Felújítottuk a Koronázó dombon lévő, III. Ferdinánd koronázását megörökítő  emlékművet. 

 

Az előírásoknak megfelelő pénztárkezelési szabályzatot készítettünk és fogadtunk el, melyben 

pénztárosnak Hillebrand György, pénztárellenőrnek dr. Kerekes István kapott megbízást. 
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A Magyar Kézműves Alapítvány elismerő oklevelet adományozott Bolla Marianna és 

Sebőkné Fekete Mária részére a „Betlehemi jászol” témában kiírt versenyben való 

részvételért. 

Örömmel tájékoztatjuk a tagokat arról, hogy a  TAEG a  Károlykilátó mellett büfé és 

bemutató terem megvalósításába kezdett. 

Szervezeti munka 

Az elnökség rendszeresen megtartotta üléseit. Az év során a Winkler Oszkár  Építészeti 

Szakbizottság vezetésével Nemes Andrást, a Peéry Rezső Ifjúsági Szakbizottság vezetésével 

Dr.Németh Ildikót bízta meg. 

Munkatervünk 2016-ra 

Májusban orchidea-túra a Szárhalmi-erdőben 

Szeptemberben a Kilátó napja – 80 éves évforduló 

Winkler Oszkár-díj 

A Virágos Sopronért-mozgalomban részvétel 

A Széchenyi- és Zrínyi-emlékévre tekintettel többnyelvű utcanév kiegészítő táblák 

készíttetése 

A Flandorffer-sír felújítására ajánlatok bekérése és a megvalósításhoz együttműködők 

megnyerése 

 

 

Gazdasági beszámoló 

 

Egyesületünkben 2015. év során 361 fő fizetett tagdíjat. A tagoktól a Szemlével együtt befolyt 

összeg 941.977.- forint volt.  

Kiemelt támogatóinktól, az együttműködési megállapodások alapján ( TAEG, GYSEV, 

SMJV Önkormányzata, Csonka Glas) ez évben 1.650.000 Ft támogatást kaptunk..  Egyéni 

tagjaink 172.400 Ft-tal támogatták munkánkat.   

Az elnökség köszönetet mond mindazoknak, akik 2014. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-

át 2015-ben Egyesületünk javára ajánlották fel. Ebből  101.233 Ft  bevételünk származott, 

amivel rendezvényeink  megvalósításához járultunk hozzá. 

Egyesületünk tagdíjbevételei működési költségeinket fedezi, amelyek évek óta mintegy 450-

480.000 Ft szinten mozognak. (ezek közül a legjelentősebbek: posta- telefon költségek,  

könyvelési díjak, bankköltségek). 
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Jelenleg  11 millió Ft tartalékkal rendelkezünk, ami a későbbiekben a nagyobb léptékű 

felújítási munkák (pl. 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 2015.12.16.-án tartott ülésén elfogadott határozatával úgy döntött, hogy 2016. 

évre a tagdíjak változatlanok maradnak: 

          aktív munkavállalóknak 1.200.- Ft/év Soproni Szemlével összesen: 3.400.- Ft/év,  

          nyugdíjas tagjainknak   700.- Ft/év Soproni Szemlével összesen: 2.900.- 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, 2016. január 20.     dr. Józan Tibor  elnök sk. 

 

 

 

 

 

 

 


