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A két közgyűlés közötti időszakban az elnökség látja el azokat a feladatokat, amelyek az 
egyesület alapszabálya szerint a széles tagság, azaz a közgyűlés hatáskörébe tartoznak. 
Köszönet jár az elnöki feladatok ellátásához kapott támogatásért Perkovátz Tamás és dr. 
Krisch Róbert alelnököknek, dr. Boronkai László titkárnak, dr. Rumpf János jegyzőnek, 
dr. Kerekes Istvánnak, a gazdasági ügyek ellátójának, dr. Barkó Péter jogtanácsosnak és 
Hillebrandt Györgynek, aki a pénztárosi feladatokat látta el. A 2017. évben is megtartot-
tuk a törvényesen előírt elnökségi üléseket, ahol megbeszéltük a folyó ügyeket és meg-
hoztuk a szükséges határozatokat, amelyek az Egyesület honlapján elérhetők.

Az elnökség megbízásából a szakbizottságokban végzett aktív munkát a Heimler Ká-
roly Természeti, Környezetkultúra és Idegenforgalmi Szakbizottságban dr. Varga Mária 
és Horváth Sándor, a Peéry Rezső Ifjusági Szakbizottságban dr. Németh Ildikó, a Csatkai 
Endre Várostörténeti Szakbizottságban ifj. dr. Sarkady Sándor, a Winkler Oszkár Építé-
szeti Szakbizottságban Nemes András és dr. Veöreös András, és a több bizottsági terü-
leten is fáradhatatlanul tevékenykedő Andrássy Péter. Mindannyiuk önzetlen munkáját 
köszönet illeti, mint ahogy köszönet jár a Soproni Szemle kuratóriumi tagjainak és elnö-
kének, dr. Bartha Dénesnek is.

Elvégeztük a tagsági viszony alapszabályunkban rögzített felülvizsgálatát, és sajnálat-
tal tapasztaltuk, hogy tagságunk létszáma 18 fővel csökkent, részben elhalálozás, részben 
a kétéves tagdíjhátralék miatt.

Közszolgálati feladatok ellátása

Egyesületünk elnöke szavazati joggal részt vesz az Önkormányzat Városfejlesztési Bizott-
ságának munkájában, valamint ő tölti be a Városfejlesztési KFT Felügyelő Bizottságának 
elnöki tisztségét is. Ennek keretében képviseli az elnökség és tagságunk véleményét, és 
nevükben javaslatokat nyújt be városunk fejlesztését és fejlődését érintő kérdésekben a 
bizottság ülésein. Ez a funkció tényleges betekintést nyújt, javaslattételi lehetőséget biz-
tosít tagjaink részére a város fejlesztését érintő kérdésekben. 

Építési Szakbizottságunk a városrendezési elképzeléseinek véleményezésével, szak-
mai észrevételeivel segíti az önkormányzat munkáját. Az egyesület részt vesz a város kö-
zösségfejlesztési pályázati rendszerének kidolgozásában. A helyi akciócsoport háromtagú 
vezetésében az önkormányzat és a vállalkozások mellett az egyesület a civil oldal képvi-
seletét látja el.

Változatlanul támogattuk a Soproni Szemle megjelenését és megszerveztük a lap ter-
jesztését a Széchenyi István Gimnázium diákjainak önkéntes munkája, illetve a Pannon 
Work segítségével. Egyesületünk a nemzeti ünnepek alkalmából rendezett ünnepségeken 
koszorúzott a tagság nevében. 

Józan tibor elnökségi beszámoló a soproni 
városszépítő egyesület 2017. évi 
munkájáról 
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Önállóan szervezett és részvételünkkel tartott rendezvények, események
Ebben az évben is megrendeztük a Szárhalmi erdőben a hagyományos tavaszi orchidea-
túrát 42 fő részvételével. Szeptemberben a TAEG-gel közösen megtartottuk a Kilátók 
Napja ünnepséget a Károlymagaslati kilátónál. Folytatódott részvételünkkel a népszerű 
„Virágos Sopron” előadás-sorozat. Heimler Nándor Környezetvédelmi Szakbizottságunk 
javaslatára a legszebb virágos házak tulajdonosainak könyvet és emléklapot adtunk át. 
Sopron Város Napja alkalmából Építési Szakbizottságunk ajánlásával Egyesületünk az 
2017. évi Winkler Oszkár emléktáblát a Sopron, Lajta köz 1. alatt található Anasztázia 
villának adományozta, annak példaszerű helyreállításáért.

Emléktáblát avattunk a család hozzájárulásával és a Soproni Egyetem részvételével 
Stassney professzor emlékére volt lakóházán az Alsólőver utcában. Megemlékeztünk Ki-
taibel Pál születésének 260.évfordulójáról és megkoszorúztuk az emléktábláját. Részt vet-
tünk a Nemzeti Sírkert Bizottság soproni csoportjának munkájában, a sírok tisztításában. 
Halottak napja alkalmából megkoszorúztuk az Egyesület korábbi elnökeinek sírját. Több 
szervezettel közösen megszerveztük korábbi elnökünk, a tavaly elhunyt dr. Kubinszky 
Mihály egyetemi tanár emlékére rendezett építész konferenciát. 

A Sopron és Bécsújhely közötti vonatközlekedés megindulásának 170. évfordulója 
tiszteltére szervezett ünnepség rendezésében a Corvinus kör, a GYSEV Zrt, és a Soproni 
Kereskedelmi és Iparkamara mellett egyesületünk is részt vett. 

Pénzbeli támogatást nyújtottunk ifj. dr. Sarkady Sándornak helytörténeti vonatkozá-
sú könyvének kiadásához.

2018. évi terveink
Egyesületünk 2019-ben ünnepli alapításának 150. évfordulóját. A méltó megemlékezés-
hez az előkészületeket ebben az évben meg kell kezdeni.

2018-ban a hagyományos programok folytatását is tervezzük. Márciusban meghir-
detjük a Winkler Oszkár-elismerés pályázatát, májusban megrendezzük az Orchidea tú-
rát a Szárhalmi erdőben, szeptemberben a Világörökség napján a Károly-magaslati kilátó 
napját, szeptember 29-én, városunk védőszentjének napján átadjuk a Winkler Oszkár-
emléktáblát, amelyet Soltra E. Tamás készített, egyesületünk megrendelése alapján.

Gazdasági beszámoló

Egyesületünkben 2017. év során 402 fő fizetett tagdíjat. A tagoktól a Szemle árával együtt 
befolyt összeg 1.034.500 forint volt. 
Kiemelt támogatóinktól, az együttműködési megállapodások alapján – TAEG Zrt, Sop-
ron Megyei Jogú Város Önkormányzata, Elzett Felületkezelő Kft, GYSEV Zrt, Csonka 
és Fiai Kft – összesen 1.100.000 Ft támogatást kaptunk. Egyéni tagjaink 578.000 Ft-tal 
támogatták munkánkat. 

Az elnökség köszönetet mond mindazoknak, akik 2016. évi személyi jövedelem-
adójuk 1 %-át 2017-ben Egyesületünk javára ajánlották fel. Ebből 77.386 Ft bevételünk 
származott, amivel rendezvényeink megvalósításához járultunk hozzá.



114Közlemények

Egyesületünk tagdíjbevételei működési költségeinket fedezik, amelyek évek óta 
mintegy 450-480.000 Ft összeget tesznek ki (ezek közül a legjelentősebbek: posta- és 
telefonköltségek, könyvelési díjak, bankköltségek, a Szemle kézbesítési díjai).

Jelenleg 12 millió Ft tartalékkal rendelkezünk, ami a későbbiekben a nagyobb lép-
tékű felújítási munkák (pl. Flandorffer síremlék) és a Soproni Szemle további kiadásának 
fedezetéül szolgál. Egyesületünk pénzügyi helyzete stabil, a különféle hatósági előírások-
nak rendben, határidőre eleget tettünk.

Az elnökség a 2017. december 6-án tartott ülésén elfogadott határozatával úgy dön-
tött, hogy 2017. évre a tagdíjak változatlanok maradnak:
aktív munkavállalóknak 1.600.- Ft/év, Soproni Szemlével együtt összesen: 4.000.- Ft/
év, nyugdíjas tagjainknak 700.- Ft/év Soproni Szemlével együtt összesen: 3.100.- Ft/év.

Kérjük, hogy tagdíjukat az OTP-nél vezetett 11737083-20007016 bankszámlaszámon 
szíveskedjenek befizetni. Itt szeretnénk felhívni a figyelmet az idei felajánlások lehetősé-
gére és kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át ebben az évben is Egyesületünk-
nek ajánlják fel, melyhez az adóbevallás Rendelkező nyilatkozatára az Egyesület
19884581-1-08
adószámát kérjük feltüntetni. Felajánlásukkal zavartalan működésünk biztosításához 
nagymértékben hozzájárulnak. 

A Soproni Szemle Alapítvány                
közleményei

Szerzőink, akik 2017-ben lemondtak a honoráriumról a Soproni Szemle Alapítvány  
javára:
2017/1. szám: a Scarbantia kötet összes szerzője
2017/2. szám: Sági Éva és Veöreös András
2017/3. szám: Fülöp László, Hamerli Petra, Kövér György, Lakatos Bálint és Soós Viktor 
Attila
2017/4. szám: a Soproni Múzeum  15 munkatársa

A Soproni Szemle Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét a személyi jövedelemadó  
1 %-ának felajánlásáért. A 2016. évi összeg, melyet az Alapítvány 2017-ben kapott meg, 
59.787,- Ft volt. Ezen összeget az Alapítvány működési költségeinek finanszírozására for-
dította.
Kérjük, támogassa továbbra is személyi jövedelemadójának 1 %-ával a Soproni Szemle 
folyóirat további megjelenését biztosító Soproni Szemle Alapítványt.
Adószámunk: 18515508-1-08


