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Józan Tibor Beszámoló a Soproni Városszépítő 
Egyesület 2016. évi munkájáról

A 2017. február 9-én megtartott közgyűlésünkön szomorú szívvel búcsúztunk 2016-ban 
elhunyt neves tagjainktól: Giczy Jánostól, dr. Kubinszky Mihálytól, Hárs Józseftől.

Közszolgálati feladatok ellátása

Egyesületünk elnöke a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megálla-
podás alapján részt vesz szavazati joggal a Városfejlesztési Bizottság munkájában. Egye-
sületünk véleményezi a bizottság elé kerülő javaslatokat és az elnök képviseli a tagság 
részéről felmerülő kérdéseket, észrevételeket. Elnökünk az önkormányzati alapítású cég, 
a Városfejlesztési Kft Felügyelő Bizottságának tagja. Ez a funkció betekintést nyújt és 
javaslattételi lehetőséget biztosít a város fejlesztését segítő kérdésekben (pl. Várkerület, 
Széchenyi tér felújítása). Építési Szakbizottságunk szakmai észrevételekkel, rendezési 
elképzelések véleményezésével folyamatosan eleget tesz a már idézett megállapodáson 
alapuló és az Egyesület közszolgálati aktivitását bizonyító követelményeknek. Változatla-
nul támogattuk a Soproni Szemle szerkesztőbizottságának munkáját és megszerveztük a 
lap terjesztését a Széchenyi István Gimnázium diákjainak önkéntes munkájával, illetve a 
Pannon Work segítségével. Módosítottuk az előírások alapján a Soproni Szemle Alapít-
vány alapító okiratát.

Önállóan szervezett és részvételünkkel megtartott rendezvények, események

A Polgármesteri Hivatal felkérésére a kialakuló új utcák elnevezésére javaslatokat tet-
tünk (Sopronkőhida, Jánostelep, Virágvölgy, Tómalom, Bécsi-domb). Ebben az évben 
is megrendeztük a Szárhalmi erdőben a hagyományos tavaszi Orchidea túrát. Részt vet-
tünk a Nemzeti Sírkert Bizottság soproni csoportjának munkájában, megtisztítottuk 
Flandorffer Ignác sírját. Halottak napja alkalmából megkoszorúztuk az egyesület korábbi 
elnökeinek sírját. Árajánlatot kértünk két kőszobrász vállalkozótól Flandorffer Ignác sír-
jának teljes felújítására.

Peéry Rezső szakbizottságunk gyermekprogramokat szervezett Flandorffer Ignác és 
Széchenyi István évfordulós megemlékezéseivel kapcsolatban. Pénzbeli támogatást nyúj-
tottunk Hegedüs Elemér és ifj. Sarkady Sándor helytörténeti vonatkozású könyvének ki-
adásához. 2016-ban folytatódott a népszerű „Virágos Sopron” rendezvénysorozat.

Az Egyesület elnöksége a 2016. évi Winkler Oszkár emléktáblát a környezet példa-
szerű megújításáért a Fullenergy Szolgáltató Központnak (Bánfalvi út 4/d) adományoz-
ta. Elkészíttettük és kihelyeztük a Liszt Ferenc utca és a Bünker köz névadójáról szóló 
kiegészítő információs táblát, amelyről QR kód segítségével négy nyelven részletes tájé-
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koztatást kaphatunk a névadóról. Szeptember 19-én a TÁEG-gal közösen megtartottuk a 
Kilátók Napja ünnepséget a 80 éves Károlymagaslati kilátónál. Támogattuk a Perkovátz-
ház Baráti Társaság azon kezdeményezését, hogy a Széchenyi-szobor talapzatára négy 
nyelven Széchenyi idézet kerüljön.

A Soproni Városszépítő Egyesület jelenlegi vezetőségének megbízása 2017. február 
9-én megszűnt. Az új vezetőség megválasztására a 2017. évi rendes közgyűlésen került 
sor, ezért alapszabályunk szerint választási bizottság alakult, melynek tagjai Krisch Imre, 
dr. Molnár László és dr. Varga Mária voltak.

Gazdasági beszámoló

Egyesületünkben 2016 során 402 fő fizetett tagdíjat. A tagoktól a Soproni Szemle előfize-
tésével együtt befolyt összeg 908.000 forint volt. Kiemelt támogatóinktól (TÁEG, SMJV 
Önkormányzata, Csonka Glas) az együttműködési megállapodások alapján ez évben 
990.000 forint támogatást kaptunk. Egyéni tagjaink 405.100 Ft-tal támogatták munkán-
kat. A 2015. évi személyi jövedelemadó 1 %-ából 51.510 Ft bevételünk származott.

Egyesületünk tagdíjbevétele működési költségeinket fedezi, amelyek évek óta mint-
egy 450-480.000 Ft szinten mozognak. 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 2016.11.30.-án tartott ülésén elfogadott határozatával úgy döntött, 
hogy 2017. évre a tagdíjak csak kismértékben változnak:
aktív munkavállalóknak 1.600.- Ft/év, Soproni Szemle: 2.400- Ft/év, összesen: 4.000 Ft/év
nyugdíjas tagjainknak 700.- Ft/év Soproni Szemle: 2.400.- Ft/év, összesen: 3.100 Ft/év.

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 hozzájárulnak. Előre is köszönjük!

Összegezve a 2016. évi munkát és az elmúlt öt év teljesítményét, az elnökség úgy 
döntött, hogy könyvutalvánnyal ismeri el a szakbizottságok tagjainak kiváló munkáját 
és köszöni meg fáradozásukat. A Peéry Rezső szakbizottságból az ifjúság körében vég-
zett munkájáért Andrássy Péter, Bolla Marianna és dr. Németh Ildikó; a Heimler Károly 
szakbizottságból környezetszépítő tevékenységéért dr. Varga Mária és Horváth Sándor; a 
Winkler Oszkár szakbizottságból az építészeti területen végzett hasznos közreműködésé-
ért Nemes András és Metz Beatrix részesült az elismerésben.
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Tisztemnél fogva szeretnék köszönetet mondani a leköszönő elnökség tagjainak, dr. 
Grubits János és Perkovátz Tamás alelnököknek, dr. Boronkai László titkárnak, a gazda-
sági és pénzügyi feladatok ellátásáért dr. Kerekes Istvánnak és segítőjének, Hillebrand 
Györgynek, továbbá a jogi terület gazdájának, dr. Barkó Péternek, valamint Krisch Aladár 
jegyzőnek.

A Közgyűlés megválasztotta az Egyesület új elnökségét:
elnök: dr. Józan Tibor
alelnökök: Perkovátz Tamás és dr. Krisch Róbert
titkár: dr. Boronkai László
jegyző: dr. Rumpf János
gazdasági vezető: dr. Kerekes István
jogtanácsos: dr. Barkó Péter

Giczy János: Emberalak szőlőfürtökkel, tollrajz


