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JÓZAN TIBOR 

 

Beszámoló a Soproni 

Városszépítõ Egyesület 2008. 

évi mûködésérõl 
 
Az egyesület a 2008. évre meghatározott feladatokat az alábbiak szerint teljesítette: 

- A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Pk.T.H.H. 60.320/1989. lajstromszám 
alatt közhasznú szervezetté nyilvánította. 

- Elkészült Egyesületünk új internetes honlapja, amely 
www.varosszepito.sopron.hu címszó alatt elérhetõ. Ez tartalmazza Egyesületünk 
történetét, aktuális rendezvényeinket, korábbi elnökeinket, tagságunk névsorát, és 
további hasznos információkat. 

- A Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat keretében részt vettünk a „Soproni 
bortermelés õskori és római emlékei” címû elõadások szervezésében. 

- A Kulturális örökség napja (szeptember 15.) alkalmából ingyenessé tettük a 
Károlymagaslati-kilátó és kiállításai látogatását. 

- A Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt-vel közösen elnyertük a Kisalföld napilap által 
meghirdetett „A megye hét természeti csodája” kitüntetést és emléktáblát kap-
tunk. 

- Gereben Gábor adományából megszerveztük a sopronbánfalvi kõfejtõ tetején 
lévõ cserkészkápolna rendbetételét. A felszentelésre szeptember 20-án került 
sor. 

- Folytattuk hagyományunkat és „Winkler Oszkár emléktábla” elismerésben 
részesítettük a Villa sor 22. szám alatt felújított épületet. (Ld. Csíkszentmihályi 
Péter írását a Soproni Szemle 2008/4. számában.) 

- Folyamatosan részt vettünk és veszünk a Soproni Városfejlesztési Bizottság 
munkájában, ahol véleményeztük az egyes városrészek fejlesztési terveit, 
valamint javaslatokat tettünk új utcanevekre (Gombocz Endre, Kárpáti 
Zoltán). 

- A Heimler Károly Természeti és Környezetkultúra Bizottság szervezésében a 
Castanea Egyesülettel és a Polgármesteri Hivatallal közösen folytatódott a 
„Virágos Sopronért” rendezvénysorozat. 

- Kezdeményeztük a Perkovátz-Ház Baráti Körével közösen 2009-ben Káspár 
Hermina és Káspár Terézia részére emléktábla elkészítését és kihelyezését. 
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Az Egyesület gazdasági tevékenységének értékelése  

Az Egyesület bevétele a tagdíjakból, a Soproni Szemle kézbesítési igénylésébõl, 
támogatásokból és az elõzõ évi 1 %-os adó felajánlásokból: 2.179.000.- Ft. A 
kiadások, amelyek az egyesület mûködésével kapcsolatos tételekbõl, a Soproni 
Szemle és annak eljuttatási költségeibõl, emléktábla megrendelésébõl, pályázati 
díjazásokból, nyomdai költségekbõl állnak: 1.809.000.- Ft. A 2008. évi 
megtakarítás 370.000.- Ft, amellyel a korábbi évek megtakarításait tudtuk növelni 
és a jövõbeni feladatokhoz biztosítottunk újabb fedezetet. 

A közgyûlés tájékoztatást kapott az elnökség által a 2008. dec. 8-i ülésén 
meghatározott 2009. évi tagdíjakról, amelyek: 
- Aktív korú tagjaink részére 1.000.- Ft/év, Soproni Szemlével kombinálva 

3.000.- Ft/év 
- Nyugdíjas és tanuló tagok részére 600.- Ft/év, Soproni Szemlével kombinálva 

2.600.- Ft/év 
 
Az egyesület elnöksége köszönetet mond a tagoknak és a támogató 

vállalkozásoknak a befizetéseikért. Szponzoraink neve és a teljes taglista 
megtalálható honlapunkon, ahol ugyancsak olvasható a tiszteletbeli elnök és 
tiszteletbeli tag elismerésben részesültek neve is. 

Köszönjük az adók felajánlott 1 %-át is és kérjük ehhez a támogatáshoz az 
Egyesület 19884581-1-08 adószámának feltüntetését rendelkezésükben. 

 
A 2009. január 29-én megtartott közgyûlésen a fenti jelentés kiegészítéseként 

az Egyesület alapítványainak mûködésérõl hangzottak el beszámolók, valamint a 
szakbizottságok vezetõi adtak kiegészítést az elvégzett munkájukról. A 
beszámolót követõ hozzászólásokban a tagság felelõs gondolkodása jutott 
kifejezésre. Kérték az Egyesületet, tegyen lépéseket több veszélyeztetett és igen 
leromlott állapotú mûemléképület, emlékoszlop felújítása érdekében, fejezze ki 
véleményét a Petõfi tér végleges kialakításával kapcsolatban, tegyen lépéseket a 
Széchenyi téren egykoron állott óra felkutatására és visszaállítására, kövesse 
figyelemmel mind a tervezés, mind a kivitelezés során a Muck-i Egészségügyi 
Központ tervezett létesítését a környezetvédelem szem-pontjából. 

A közgyûlés a beszámolót és a jelentéseket egyhangúlag elfogadta. 

 

Dr. Józan Tibor elnök 
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