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A közgyûlés napirendje: 

1. Az elnökség beszámolója a 2010-ben végzett munkáról. 
2. A Felügyelõ Bizottság beszámolója. 
3  A közhasznúsági jelentés elfogadása. 
4. 2011. évi programterv. 
5. Egyebek. 

 

Az elnökség beszámolója a 2010. évben végzett munkáról 

2010-ben megtartottuk a törvényesen elõírt elnökségi üléseket, melyeken 
kitértünk az elmúlt évi közgyûlésen felmerült problémák megoldására (pl. Szántó 
Róbert síremlékének, a Sas-téri kútnak a rendbetételére, a Deák-téri idõjelzõ 
mûködtetésére), valamint a 2010. évi rendezvények megszervezésére. 
 

 Nagyobb rendezvényeink: 

 2010. március 27-én Peéry Rezsõ emlékülést szerveztünk, és emléktáblát avat-
tunk egykori lakóházánál a Berzsenyi Dániel evangélikus gimnáziummal 
közösen. 

 Folyamatosan részt vettünk a Nemzetközi Virágos Városok és Falvak 
versenyének elõkészítésében és lebonyolításában. 

 Szeptember 29-én Építészeti Szakbizottságunk javaslatára a Harrer 
cukrászda és csokoládégyár épületét Winkler Oszkár-emléktáblával 
tüntettük ki. 

 Egyesületünk szavazati joggal bekerült Sopron megyei jogú város 
Városfejlesztési Bizottságába. Az ottani érdemi munka érdekében külön 
szakbizottságot alakítottunk, amely összegyûjti, és elõkészíti a tagjainktól 
beérkezõ javaslatokat. 

 Peéry Rezsõ Ifjúsági Szakbizottságunk „Orchidea-túrát” szervezett a 
Szárhalmi-erdõbe; kirándulást vezetett a Rax-hegységbe; óvodásokat és 
szüleiket látta vendégül a Károly-magaslaton, és a Soproni-hegyvidék 
élõvilágával ismertette meg õket elõadás és bemutató formájában; Dr. 
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Barabits Elemér erdõmérnökre és növénynemesítõre emlékezõ ünnepséget 
szervezett.  

 Heimler Károly Természet- és Környezetkultúra Szakbizottságunk 
folyamatosan részt vett a „Virágos Sopronért” rendezvénysorozat (10 
elõadás) elõkészítésében és lebonyolításában. 

 Winkler Oszkár Építészeti Szakbizottságunk véleményezte és javaslatokat 
dolgozott ki Sopron területi egységeinek rendezési terveihez. 

Gazdasági értékelés 

A Soproni Városszépítõ Egyesületben a 2010. év során 418 fõ fizetett tagdíjat. 
Külön köszönettel kell szólni szponzorainkról, akiktõl ez évben 1.350.000 forint 
támogatást kapott Egyesületünk. Köszönjük azon tagvállalataink támogatását is, 
akik nem pénzben, hanem természetbeni szolgáltatásokkal (számítástechnikai, 
internet szolgáltatás, postázási hozzájárulás, irodaszerek, stb.) segítették 
Egyesületünk mûködését. Az elnökség köszönetet mond mindazoknak, akik 2009. 
évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át Egyesületünk javára ajánlották fel. Ebbõl 
100.667 forint bevételünk származott. 

 
Itt szeretnénk felhívni a figyelmet az idei felajánlások lehetõségére és kérjük, 

hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át ebben az évben is egyesületünknek 
ajánlják fel, melyhez a Rendelkezõ nyilatkozatra az Egyesület 
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Adószámát kérjük feltüntetni. Felajánlásukkal zavartalan mûködésünk 
biztosításához nagymértékben járulnak hozzá. Elõre is köszönjük. 

Az elnökség a 2010.11.08-án tartott ülésén elfogadott 7/2010.(11.08.) eln. sz. 
határozatával úgy döntött, hogy 2011. évre a tagdíjakat nem emeli, hanem 
változatlan – a 2010. évi – szinten (600 Ft nyugdíjas, 1.000 Ft teljes, Soproni Szemle 
hozzájárulás további 2.000 Ft) tartja. 

Dr. Józan Tibor elnök tájékoztatta a közgyûlést, hogy az elmúlt évben több 
tagtársunk is meghalt, így dr. Horváth Dénes gyógyszerész, valamint Krisch 
Róbert, az Egyesület korábbi gazdasági vezetõje. Emléküket megõrizzük. 

Az elnökség fontosabb döntéseirõl külön is tájékoztatta a közgyûlést: Az 
utcanév kiegészítõ táblák elkészítése a Nyugat-magyarországi Egyetem 
Alkalmazott Mûvészeti Intézet hallgatóival együttmûködve folyamatban van. A 
Széchenyi téri óra szerkezete és a váza kész, a felállítására a tél végével kerül sor. 
A Deák téri idõjárás elõrejelzõ mûködik, Kiss Máté tagtársunk munkája.  

Az Egyesület a SMJV Városfejlesztési Bizottságának állandó, szavazati jogú 
tagja lett 2010. õszétõl. Ez nagy feladatot ró az elnökségre. A bizottsági 
elõterjesztések a város honlapján elérhetõek, kéri a tagságot, különösen az egyes 
területeken szakértelemmel rendelkezõ tagtársakat, javaslataikat, az elnökség által 
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létrehozott munkacsoport kérésére tegyék meg. Az Egyesület együttmûködik a 
városi civil szervezetekkel, valamint a SMJV Kereskedelmi és Iparkamarával is. 
 

A közgyûlés résztvevõinek felvetései 

Kiss Márton tag, a soproni meteorológiai állomás vezetõje tájékoztatja a közgyûlést, 
hogy Sopron városában 1711 óta mûködik meteorológiai megfigyelés. A 2011. 
évben 300 éves állomás évfordulójára készül egy kiadvány, aminek elkészítéséhez 
kéri az egyesület segítségét. 

Hegedûs Elemér tag, a soproni származású katonák emlékének, sírjainak 
ápolására hívja fel az Egyesület figyelmét. Kéri az Egyesület segítségét, hogy a 
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságnál támogassa azon kezdeményezést, 
hogy a bánfalvi hõsi temetõ a Nemzeti Sírkert részévé váljon. Tájékoztatja az 
Egyesületet, hogy az 1914. évi limanovai csatában részt vevõ 9. huszárezred 
emlékmûve a Deák téren áll, e méltó emlék mellé a csata 100. évfordulójára, 2014. 
évre emléktábla elhelyezését javasolja. 

Jánosa Gábor tag az önkéntes munkával javasolja a régi sírok megtisztítását. 
Kurusa László tag a tagság fiatalítására hívja fel a figyelmet. Õ maga 1968 óta 

tag, mint egyetemista lépett be az egyesületbe. Javasolja, hogy a tagok neve mellett 
a tagok lakóhelye is jelenjen meg a honlapon. 

Friedrich András tag a Batsányi út – Béke utca – Csengery út találkozásának 
közlekedési gondjaira hívja fel a tagság figyelmét. 

Bíró Fülöp János tag hangsúlyozza az Egyesület szerepét a 21. században: legyen 
az Egyesület élõ lelkiismeret és intõ kéz az átépítési akarat ellen, vagy éppen 
mellett. Ez azért is fontos, mert mindenfajta átalakítási, újítási munkának az itt 
lakók érdekét kell szolgálni. 

Halmai Vilmos tag jelvényt javasol az egyesületnek. A tervek elkészítését, 
valamint a gyártás költségeit is vállalja. 

Dr. Józan Tibor elnök megköszönte a tagok hasznos észrevételeit és javaslatait.  
A közgyûlés egyhangú szavazással elfogadta a Felügyelõ Bizottság jelentését 

és az Egyesület 2010. évi közhasznúsági jelentését. 
 
 
 


