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Józan Tibor Az Elnökség beszámolója az 
Egyesület 2019. évi munkájáról  
és a jubileumi év eseményeiről

Az Egyesület 2019. évben alapítása 150. évfordulójának méltó megünneplését állította 
munkatervének központjába. Emellett azonban, hasonlóan a korábbi évek gyakorla-
tához, nem hanyagolta el közszolgálati feladatainak ellátását, továbbá az évfordulóhoz 
közvetlenül nem kapcsolódó, de a korábbi években sikeresen megvalósított, évről évre 
megrendezett programjainkat is folytattuk.

Közszolgálati feladatok ellátása

Elnökünk külső tagként, szavazati joggal részt vett Sopron Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Városfejlesztési Bizottságának munkájában. Ezt a feladatot az újjáalakuló köz-
gyűlés 2019 novemberében ismét felajánlotta, így ezt a munkáját a következő öt évben 
is folytatni tudja.

Egyesületünk előzetesen véleményezte a bizottság elé kerülő javaslatokat, a tagság 
részéről felmerülő kérdéseket és észrevételeket, amelyeket bizottsági munkája során fel-
használt. Az önkormányzati alapítású cég, a Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságának 
elnökeként a Sopron város területén a fejlesztési folyamatokat is nyomon követhette.

Építészeti szakbizottságunk szakmai észrevételekkel, rendezési elképzelések véle-
ményezésével folyamatosan eleget tett az egyesület közszolgálati aktivitását megkívánó 
követelményeknek. Változatlanul támogattuk a Soproni Szemle szerkesztőségének és 
szerkesztőbizottságának munkáját és megszerveztük a lap terjesztését. A vezetőség az évi 
négy lapszám soproni terjesztését tagtársai segítségével magára vállalta.

Egyesületi tevékenység

Elvégeztük az alapszabályunkban rögzített feladatainkat, megtartottuk az évi egyesületi 
közgyűlést, valamint a törvényesen előírt elnökségi üléseket. Az elnökségi ülések jegyző-
könyvei és a határozatok az Egyesület honlapján olvashatók: 
(http://varosszepitok.sopron.hu/kozgyulesi_beszamolo.html). 

−	 Május 17-én a hagyományos kirándulás időpontjában óvodásokkal és a Soproni 
Egyetem Óvóképző hallgatóival a Madarak és Fák emlékerdejében facsemetéket 
ültettünk.

−	 Június 5-én a Magyar utca 6. számú házon Liszt Ferenc keresztszüleinek emléké-
re a Liszt Ferenc Társasággal közösen emléktáblát avattunk.

−	 Július 17-én az Egyesület vezetősége a Fertő fejlesztési programját ismerte meg a 
Fejlesztési Zrt vezérigazgatója tájékoztatásában.
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−	 Szeptember 28-án Építészeti szakbizottságunk javaslatára Egyesületünk a 2019. 
évi Winkler Oszkár-díjat az Asszonyvásár dűlő 39. szám alatti családi háznak 
adományozta.

−	 Szeptember 29-én részt vettünk a városi „Kult utcák” rendezvényén.
−	 Október 30-án koszorút helyeztünk el korábbi elnökeink sírján.
−	 November 10-én a Soproni Erzsébet kórház 100 éves fennállásának alkalmából 

rendezett ünnepségen az Egyesület 100 darab, a soproni egészségügyi intézmé-
nyek történetéről szóló tanulmányokat tartalmazó Soproni Szemlét adott át aján-
dékként.

Megemlékezés a 150 éves évfordulóról

2019-ben volt Egyesületünk alapításának 150. évfordulója, erre megfelelő ünnepi prog-
ramsorozatot állítottunk össze. A program egyes eseményeit a tagság aktív részvételével 
tartottuk meg. A megemlékezés az egész éven át folytatódott:

−	 június 7-én a 150 éves évfordulóra készített emlékkönyv bemutatása a Városhá-
za nagytermében;

−	 július 12-én a 150. évfordulóra készített kiállítás megnyitása a Festőteremben, a 
kiállítás szeptember 28-ig látogatható volt. A teljes időszakra a kiállítás felügye-
letét a tagság látta el;

−	 szeptember 20-án a 150. évforduló alkalmából emlékkonferenciát szerveztünk a 
Megyeháza dísztermében;

−	 október 22-én a 150. évforduló alkalmából az Evangélikus templomban a Solti 
kamarazenekar nagysikerű hangversenyt tartott a város zenekedvelőinek és az 
egyesület támogatóinak;

−	 november 21-én a 150. évforduló alkalmából alapító elnökünk, lovag kőmáli 
Flandorffer Ignác emlékére az Erzsébet-kertben emlékfát ültettünk és emléktáb-
lát avattunk;

−	 ismeretterjesztő előadássorozattal emlékezünk meg az Egyesületünk történe-
tében fontos szerepet betöltő személyekről és a város életében meghatározó 
eseményekről.

A programokat a „Városszépítés térben, lékekben” pályázatunkkal utófinanszíro-
zással elnyert 14,92 millió Ft összeggel, az előfinanszírozást a Sopron város által adomá-
nyozott 3 millió Ft mellett saját forrásból valósítottuk meg. A jubileumi megemlékezés 
kezdetének a Sopron város Önkormányzata által 2018. december 14-én odaítélt „Civitas 
Fidelissama” díjat tekinthetjük. 

Külön öröm és elismerés számunkra, hogy a 2019. évi városi kitüntetések során négy 
vezetőségi tagunk vehetett át elismeréseket: dr. Boronkai László, dr. Sarkady Sándor, dr. 
Veöreös András és dr. Varga Mária. Gratulálunk és további sikeres közösségi eredménye-
ket kívánunk!
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Gazdasági beszámoló

Egyesületünkben a 2019. év során 400 fő fizetett tagdíjat. A tagoktól a Szemle előfizetés-
sel együtt befolyt összeg 1.435.500 forint volt. Kiemelt támogatóinktól, az együttműkö-
dési megállapodások alapján (TAEG Zrt, SMJV Önkormányzata) ez évben 3.600.000 Ft 
támogatást kaptunk. Egyéni tagjaink 1.40.150 Ft-tal támogatták munkánkat. Az elnökség 
köszönetet mond mindazoknak, akik 2018. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át 2019-
ban Egyesületünk javára ajánlották fel. Ebből 39.173 Ft bevételünk származott, amivel 
rendezvényeink megvalósítását segítették.

Jelenleg mintegy 10 millió Ft tartalékkal rendelkezünk, ami a későbbiekben a na-
gyobb léptékű felújítási munkák (Flandorffer síremlék) és a Soproni Szemle további ki-
adásának fedezetéül szolgál. Egyesületünk pénzügyi helyzete stabil, a különféle hatósági 
előírásoknak rendben, határidőre eleget tettünk.

Az elnökség a 2019.12.12-én tartott ülésén elfogadott határozatával úgy döntött, 
hogy a 2020. évre a tagdíjak változatlanok: 

−	 aktív munkavállalóknak 2.000.- Ft/év, Soproni Szemlével együtt összesen: 
4.400.- Ft/év, 

−	 nyugdíjas tagjainknak 1.000.- Ft/év, Soproni Szemlével együtt összesen: 3.400.- 
Ft/év. 

A tagdíjak befizetése az Egyesület székhelyén (Sopron Új utca 4.) illetve az OTP-
nél vezetett 11737083-20007016 bankszámlára is teljesíthető. Itt szeretnénk felhívni a 
figyelmet, hogy a személyi jövedelemadójuk 1 %-át ebben az évben is Egyesületünknek 
ajánlják fel, melyhez az adóbevallás rendelkező nyilatkozatában az Egyesület 19884581-
1-08 adószámát kérjük feltüntetni. Felajánlásukkal zavartalan működésünk biztosításá-
hoz nagymértékben járulnak hozzá. Előre is köszönjük!

Sopron, 2020. április 6. dr. Józan Tibor    
  elnök


