
 

M E G H Í V Ó 

 

Tisztelettel meghívom a Soproni Váronszépítő Egyesület 2018.február  8—án 16.00 órakor 
Sopronban a volt Megyeháza dísztemében / Sopron Fő tér 5./ tartandó rendes közgyűlésére. 

 

Tájékoztatom,hogy a közgyűlés akkor határozatképes,  ha a tagságból 50%+1 fő jelen van. Ha 
a 16.00órára meghirdetett közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést az eredeti 
napirendi pontokkal 16.30 órakor tartjuk meg. A megismételt közgyűlés a megjelentektől 
függetlenül határozatképes. 

 

A közgyűlés napirendje: 

1. Az elnökség beszámolója a 2017. évben végzett munkájáról. 
2. 2. A Felügyelő Bizottság beszámolója. 
3. A közhasznúsági  jelentés elfogadása. 
4. 2018 évi program-terv. 
5. Egyebek. 

 
 

Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2017. évi munkájáról. 

 2017 évben is megtartottuk a törvényes en előírt elnökségi üléseket, ahol megbeszéltük a 
folyó ügyeket és meghoztuk a szükséges határozatokat , melyek az Egyesület honlapján  
elérhetők. 

Közszolgálati feladatok ellátása 

 Egyesületünk elnöke szavazati  joggal részt vesz az önkormányzat Városfejlesztési 
Bizottságának munkájában, valamint  a Városfejlesztési  KFT Felügyelő Bizottságának  elnöke. 
Ennek keretében képviseli az  elnökség és tagságunk véleményét és nevében javaslatokat nyújt 
be városunk  fejlesztését  és fejlődését érintő kérdésekben  a bizottság ülésein.  Ez a funkció 
tényleges betekintést nyújt, javaslattételi lehetőséget biztosít tagjaink részére a város fejlesztését 
érintő kérdésekben. 

Építési Szakbizottságunk a város rendezési elképzeléseinek véleményezésével,  szakmai 
észrevételeivel segíti az önkormányzat munkáját.                                                                                                                                              



 

Változatlanul támogattuk a Soproni  Szemle szerkesztőbizottságát  és megszerveztük a lap 
terjesztését a Széchenyi I. gimnázium diákjainak önkéntes munkája, ill. a Pannon Work 
segítségével. Egyesületünk a nemzeti ünnepek alkalmából rendezett ünnepségeken koszorúzott a 
tagság nevében. Az egyesület részt vesz a város közösségfejlesztési pályázati rendszerének 
kidolgozásában. A helyi akciócsoport három tagú vezetésében az önkormányzat és a 
vállalkozások mellett az egyesület a civil oldal képviseletét látja el. 

 

Önállóan szervezett és részvételünkkel tartott rendezvények, események 

 

Elvégeztük az alapszabályunkban rögzített tagsági viszony felülvizsgálatát, sajnálattal 
tapasztaltuk, hogy tagságunk létszáma 18 fővel csökkent, részben elhalálozás. részben a kétéves 
tagdíjhátralék miatt. 

Ebben az évben is megrendeztük a Szárhalmi erdőben a hagyományos tavaszi orchidea túrát 
/42 résztvevő/. Emléktáblát avattunk Stasney professzor emlékére volt lakóházán a család anyagi 
hozzájárulásával. Megemlékeztünk Kitaibel Pál születésének 260.évfordulójáról  és 
megkoszorúztuk az emléktábláját. Részt  vettünk   Nemzeti Sírkert Bizottság soproni csoportjának 
munkájában, sírok tisztításában. Halottak  napja alkalmából megkoszorúztuk az Egyesület korábbi 
elnökeinek sírját.  Több szervezettel közösen megszerveztük korábbi elnökünk, tavaly elhunyt Dr. 
Kubinszky Mihály emlékére rendezett építész konferenciát.  170 éve indult Sopron-Bécsújhely 
között a vonatközlekedés, ennek emlékére szervezett ünnepség rendezésében részt vettünk.  
Szeptemberben a TAEG-vel közösen megtartottuk Kilátok Napja  ünnepséget a Károlymagaslati 
kilátónál. Ebben az évben is folytatódott részvételünkkel a népszerű” Virágos Sopron”előadás 
sorozat. A Heinler Nándor Környezetvédelmi Szakbizottságunk javaslatára   a lgszebb virágos 
házak tulajdonosainak könyv és emléklapot adtunk át.  Sopron Város Napja alkalmából az Építési 
Szakbizottságunk javaslatára Egyesületünk az  2017 évi Winkler Oszkár emléktáblát a Sopron, 
Lajta köz 1. alatt található Anasztázia villának adományozta, annak példaszerű helyre állításáért. 
Pénzbeli támogatást  nyújtottunk ifj. dr. Sarkadi Sándornak helytörténeti vonatkozású könyvének 
kiadásához. 

 

Gazdasági beszámoló: 

Egyesületünkben 2017. év során 402 fő fizetett tagdíjat. A tagoktól a Szemlével együtt befolyt 
összeg 1.029.400.- forint volt.  



 

Kiemelt támogatóinktól, az együttműködési megállapodások alapján / TAEG, , SMJV 
Önkormányzata, Elzett Felületkezelő Kft/ ez évben 1.100.000 Ft támogatást kaptunk..  Egyéni 
tagjaink 817.000 Ft-tal támogatták munkánkat.   

Az elnökség köszönetet mond mindazoknak, akik 2016. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át 
2017-ben Egyesületünk javára ajánlották fel. Ebből 71.302 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, a Szemle kézbesítési díjai) 

Jelenleg 12 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 2017.12.06.-án tartott ülésén elfogadott határozatával úgy döntött, hogy 2017. 
évre a tagdíjak változatlanok maradnak: 

          aktív munkavállalóknak 1.600.- Ft/év, Soproni Szemlével együtt összesen: 4.000.- Ft/év,  

          nyugdíjas tagjainknak   700.- Ft/év Soproni Szemlével együtt összesen: 3.100.- 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, 2018.február hó     dr. Józan Tibor  elnök sk. 

 

 

 


