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Közhasznúsági jelentés részei: 
 

1. Számviteli beszámoló 
2. Költségvetési támogatás felhasználása NEM VOLT 
3. Vagyon felhasználása 
4. Cél szerinti juttatások  
5. Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól 

kapott támogatások NEM VOLT 
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások NEM VOLT 
7. Közhasznú tevékenység bemutatása 
8. Mérleg 
9. Eredmény-levezetés 
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Számviteli beszámoló 
 
Mérleg forduló napja: 2011. december 31. 
Mérlegzárás időpontja: 2012. január 3. 

 
 

A számviteli politika fő vonásai 
 
A Soproni Városszépítő Egyesület a könyvviteli nyilvántartását a kettős könyvvitel szabályai 
szerint vezeti a 2000. évi C Számviteli törvényben és a 224/2000 (XII. 19.) Kormány rendeletben  
(a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól) meghatározottak szerint. Év végi beszámolóját a 224/2000. 
(XII. 19.) Kormány rendelet 4. és 6. melléklete szerint meghatározott formában készíti el. 
 
Az 100.000,- Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközök után az amortizációt aktiváláskor egy 
összegben számolja el. 
Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineárisan történik.  
Az értékcsökkenést a tárgyi eszköz aktiválásának napjától kezdődően számolja el. 
 
Készletnyilvántartást nem vezet, a készletek mennyiségét év végi leltárral állapítja meg. A 
készletek értékelése az utolsó beszerzési áron, bekerülési értéken történik. 
 
Adózási sajátosságok 
 
Az alapítvány az általános forgalmi adónak nem alanya. Mivel a vállalkozási tevékenységből 
származó eredményt nem realizál társasági adófizetési kötelezettsége nincs. Az alapítvány 
tevékenysége alapján helyi adó és illetékmentes. 
 
 
Eszközök és források 
 
Befektetett eszközök 
 
A befektetett eszközök 2011. évi záró állománya 0 eFt.  
 
Forgó eszközök 
 
Pénzeszközei értéke                        7.584 eFt, ebből 
                                                        1.299 eFt befektetési jegy. 
Készletünk a Flandorffer szobor:    1.837 e Ft. 
 
Követelések nincsenek. 
 
 
Aktív id őbeli elhatárolások 
 
Az aktív időbeli elhatárolás képzésére a tárgyévben nem került sor. 
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Eredmény, likviditás 
 
A tárgyévi közhasznú eredmény +2.906 eFt. Vállalkozási tevékenységből 2011-ben bevétel nem 
keletkezett, költséget nem számoltunk el.  
 
 
Céltartalékok 
 
A tárgyévben céltartalék képzésre nem volt szükség. 
 
 
 
Passzív időbeli elhatárolás 
 
A tárgyévben passzív időbeli elhatárolás nem volt. 
 
 
A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
 
A vezető tisztségviselők e tevékenységüket társadalmi munkában végzik, részükre személyi 
jellegű kifizetés nem történt. 
 
Személyi jellegű kifizetések 
 
A foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 2011-ben 0 fő volt.  
Munkabér és járulék elszámolására nem került sor. 
Útiköltség térítés összege 15 e Ft, ekhos kifizetés terhe 166 e Ft, vendéglátás 20 e Ft. 
 
 
Anyag költség, igénybe vett szolgáltatások bemutatása 
 
Összes anyagköltség  7 
Összes szolgáltatás  1.138 
Anyag jellegű ráfordítások összesen 1.145 
 
 
  
 
 
 
Sopron, 2012. január 6. 
 
 
 
 ……………………………………………….. 
 elnök 
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Az Elnökség beszámolója a 2011. évi tevékenységről 
 
Az elmúlt év során a folyamatos tevékenységek mellett számos kiemelkedő eseményre került sor: 
 

• Kirándulást szerveztünk, „Tavasz a Soproni Hegyvidéken” címmel, (április 13.)  
• Megrendeztük a már hagyományos „Orchidea túrát” a Szárhalmi erdőbe, 34 fő részvevővel 

(május 14.)  
• Kirándulást szerveztünk a Schneebergre 131 fővel, ahol botanikai szakvezetés és 

ökumenikus hálaadás volt,  
• Thirring Gusztáv,(1861 – 1931) Sopron díszpolgára születésének 150. évfordulójára 

ünnepségeket szerveztünk. Kamarakiállítás, a Kitaibel Pál Természettudományi 
Asztaltársasággal közösen emléktábláját, sírját megkoszorúztuk (március 31,április 1.)  

• A Kulturális Örökségek Napja keretében „Hetvenöt éves a Károly-magaslati Kilátó” 
címmel ünnepséget rendeztünk, több mint 200 részvevővel, melyen jelentős közéleti 
személyiségek is részt vettek, (szeptember 17.)  

• Lovag Kőmáli Flandorffer Ignác születésének és halálának évfordulója alkalmából 
konferenciát rendeztünk, ahol előadásokban méltatták Sopron érdekében kifejtett sokoldalú 
tevékenységét, valamint egykori háza közelében felállításra került a lovag mellszobra, 
(szeptember 28.)  

• Folytattuk hagyományunkat a „Winkler Oszkár emléktábla” adományozásával, ezúttal a 
sopronbánfalvi Pálos-Karmelita Kolostor rekonstrukcióját ismertük el (szeptember 29.)  

• Közgyűlési felvetés alapján elkészíttettük és felállítottunk a Széchenyi téren – a korábbi 
óra helyén – egy álló órát, amely évtizedeken át hiányzott a térről  

• A Polgármesteri Hivatallal és a Castanea Egyesülettel közösen folytattuk a „Virágos 
Sopronért” rendezvénysorozatot,  

• Folyamatosan – szavazati joggal – részt vettünk és –veszünk az önkormányzat 
Városfejlesztési Bizottságának munkájában, ahol véleményezzük a városrészek fejlesztési 
terveit, valamint a különböző, ott megtárgyalandó előterjesztéseket,  

• „Érdemes körüljárni” címen megjelentettük 2000 példányban a Kilátó közvetlen közelében 
lévő növény- és állatfajok listáját tartalmazó füzetet,  

• A Tanulmányi Erdőgazdaság segítségével a Kilátónál és a Gombocz Endre 
Természetismereti Háznál új információs táblákat és képanyagot helyeztünk el, valamint 
állagmegóvási munkákat végeztettünk el. A Kilátó látogatottsága örvendetesen, jelentős 
mértékben megnőtt.  
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Gazdasági értékelés 
 
A Soproni Városszépítő Egyesület részére … fő fizetett 2011.. évben tagdíjat. Az év folyamán 
befizetett tagdíj teljes összege: 1204.400,- forint. A Soproni Szemlét is … fő kérte, akik részére 
ebből az összegből biztosítottuk a negyedévenkénti számok kézbesítését a Magyar Posta ill. a 
Pannonwork Kft. útján. 
 
A tagságon belül … 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.  
INNÉT KÉREM SZÉPEN ELOLVASNI, JAVÍTANI!!!!!!! 
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 

 
Kérjük, hogy a tagdíjakat a csatolt postai Készpénz átutalási utalványon (csekk), vagy 
személyesen félfogadási időben (szerda 9-11) hivatali helyiségünkben (Új u. 4.) befizetni 
szíveskedjenek.  
 
 
 


