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A közgyûlés napirendje: 

1. Az elnökség beszámolója a 2011. évben végzett munkáról. 
2. A Felügyelõ Bizottság beszámolója. 
3 A közhasznúsági jelentés elfogadása. 
4. Vezetõ tisztségviselõk (elnökség) megválasztása. 
4. A 2012. évi programterv. 
5. Egyebek. 
 

Az elnökség beszámolója a 2011. évben végzett munkáról 

A 2011. évben megtartottuk a törvényesen elõírt elnökségi üléseket, melyeken 
kitértünk az elmúlt évi közgyûlésen felmerült problémák megoldására, valamint 
az éves rendezvények megszervezésére. 
 

 Thirring Gusztáv (1861–1931), Sopron díszpolgára születésének 150. 
évfordulójára ünnepségeket szerveztünk. Kamara-kiállítást rendeztünk és a 
Kitaibel Pál Természettudományi Asztaltársasággal közösen emléktábláját, 
sírját megkoszorúztuk (március 31., április 1.). 

 A Kulturális Örökség Napjai keretében „Hetvenöt éves a Károly-magaslati 
kilátó” címmel ünnepséget rendeztünk, több mint 200 résztvevõvel, melyen 
jelentõs közéleti személyiségek is részt vettek (szeptember 17.). 

 Lovag Kõmáli Flandorffer Ignác születésének és halálának évfordulója 
alkalmából konferenciát rendeztünk, ahol elõadásokban méltatták Sopron 
érdekében kifejtett sokoldalú tevékenységét. Egykori háza közelében 
felállításra került Flandorffer mellszobra (szeptember 28.). 

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

 Közgyûlési felvetés alapján elkészíttettünk és felállítottunk a Széchenyi 
téren – a korábbi óra helyén – egy álló órát, amely évtizedeken át hiányzott 
a térrõl. 

 A Polgármesteri Hivatallal és a Castanea Egyesülettel közösen folytattuk a 
„Virágos Sopronért” rendezvénysorozatot. 
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 Folyamatosan – szavazati joggal – részt vettünk és veszünk az 
önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának munkájában, ahol 
véleményezzük a városrészek fejlesztési terveit, valamint a különbözõ, ott 
megtárgyalandó elõterjesztéseket, 

 „Érdemes körüljárni” címmel megjelentettük 2000 példányban a Kilátó 
közvetlen közelében lévõ növény- és állatfajok listáját tartalmazó füzetet. 

 A Tanulmányi Erdõgazdaság 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, jelentõs mértékben megnõtt. 

 Dr. Halmai Vilmos tagtársunk felajánlására elkészült Egyesületünk 
jelvénye, melyet díjmentesen t. tagtársaink rendelkezésére bocsátunk. 

 

Gazdasági értékelés 

Egyesületünkben a 2011. év során, a korábbi éveknél kevesebb, 397 fõ fizetett 
tagdíjat. A tagoktól díj formájában befolyt összeg 1.199.800 forint volt. A Soproni 
Szemle c. helytörténeti folyóirat elõfizetési díját is magában foglaló megemelt 
tagdíjat 242 fõ fizette meg, ez meghaladta az elõzõ évi igényt, ez is oka annak, 
hogy az összes tagdíj-bevétel valamelyest az elõzõ évi felett volt. Azonban meg 
kell említenünk egy jeles külföldi tagunkat, aki 100–100 ezer forintot fizetett be 
tagdíjra és a Soproni Szemle támogatására. 

Szponzorainktól, ez évben 1.400.000 forint támogatást kapott Egyesületünk. 
Köszönjük! Köszönjük továbbá azon tagvállalataink támogatását is, akik nem 
pénzben, hanem természetbeni szolgáltatásokkal segítették Egyesületünk 
mûködését. A város vezetésétõl kapott, igazán méltányos irodabérlet és 
infrastruktúra, valamint a Flandorffer szobor felállításához adott hozzájárulás 
szintén a kiemelt támogatások közé tartozik. 

Az elnökség köszönetet mond mindazoknak, akik 2010. évi személyi 
jövedelemadójuk 1%-át Egyesületünk javára ajánlották fel. Ebbõl 150.692 forint 
bevételünk származott, ami valamelyest több az elmúlt évben befolyt összegnél. 
Ezt teljes egészében a Flandorffer szobor elkészítéséhez és felállításához 
használtuk fel. 

Az elnökség a 2011.11.07-én tartott ülésén elfogadott 9/2011 (11.07.) eln.sz. 
határozatával úgy döntött, hogy 2012. évre a tagdíjakat nem emeli. Így 2012. évre 
a tagdíj  

 aktív munkavállalóknak 1.000 Ft/év, Soproni Szemlével  3.000 Ft/év, 

 nyugdíjas tagjainknak  600 Ft/év Soproni Szemlével  2.600 Ft/év. 
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 hozzájárulnak. Elõre is köszönjük. 
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Vezetõ tisztségviselõk megválasztása 

A közgyûlés köszönetet mondott Dr. Bartha Dénes eddigi alelnöknek, aki a 
jövõben is a Soproni Szemle Kuratórium elnöke marad, és Dr. Losonczi Ferenc 
munkáját is megköszönte, aki egyéb elfoglaltságok miatt nem vállalta az újabb 5 
évre szóló jelölést. 

A közgyûlés a következõ 5 évre az alábbi összetételû vezetõséget választotta: 
elnök: Dr. Józan Tibor 
alelnökök: Perkovátz Tamás és Dr. Grubits János 
titkár: Dr. Boronkai László 
jegyzõ: Krisch Aladár 
jogi ügyek: Dr. Barkó Péter 
gazdasági vezetõ: Dr. Kerekes István 

Dr. Józan Tibor elnök megköszönte a közgyûlésen való részvételt és a választáson 
adott bizalmat, valamint a Felügyelõ Biztosság tájékoztatóját. A közgyûlés a közhasz-
núsági jelentést egyhangú szavazással elfogadta. Egyéb hozzászólás nem lévén, az 
ülést bezárta. 
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és Vízgazdálkodási Intézet, Földmérési és Távérzékelési Tanszék, 9400 
Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 
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