
                   Közhasznúsági jelentés és Pénzügyi beszámoló 
   a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete 2011 évi tevékenységérıl   

                                      / 2011. december 31.i fordulónappal / 
 
I. Számviteli beszámoló 
 
Bevételek: 
Nyitó pénzkészlet               262.230,- Ft 
 Tagdíjak                                     241.000,- Ft 
 Támogatás                                    10.000,- Ft 

Kamat bevétel                           36,- Ft 
1% Szja központi költségvetésbıl          8.584,- Ft 
Jótékonysági rendezvény bevétele       72.500,- Ft 

 Pályázati támogatás                    60.000,- Ft 
Összesen:                    392.120,- Ft 
M n d ö s s z e s e n :                                                                               654.350,-Ft 
 
Kiadások:   
 
 Pályázati összegbıl: M őködési költség        60.000,-Ft 
                         Posta és egyéb anyagi költség          92.820,-Ft 

PR reklám költség                             69.587,-Ft 
Irodai szolgáltatás                20.000,-Ft 
Egyéb k. posta, irodaszer                  93.360,-Ft 
Banki költség                            36.834,-Ft 

  Reprezentációs költség       8.050,-Ft 
  Bérleti dij       12.231,-Ft 
Összesen:                                                392.882,-Ft 
         
 
Záró pénzkészlet:                             261.468,-Ft 
  
II.  Költségvetési támogatások felhasználásának bemutatása 
Az Egyesület  Költségvetési támogatásban nem részesült. 
 
III. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
Az Egyesület vagyonában változás nem történt. Jelentése nemleges. 
 
IV. Cél szerinti juttatások kimutatása 
Cél szerinti juttatásra nem került sor, támogatást sem kaptunk. 
 
V.   Központi szervtıl kapott támogatás 
Az Egyesület  pályázati támogatásban részesült, mőködési költségekre kaptunk 
támogatást. 
 
 
VI. Vezetıknek nyújtott juttatások mértéke 
Az  Egyesület vezetısége tevékenységét társadalmi munkában végezte, így a társaság 
mőködtetéséért a tisztségviselık sem pénzbeli, sem pedig természetbeni juttatást nem 
kaptak. 



VII. Beszámoló a szakmai tevékenységrıl 
 
Egyesületünk 2011 évben is a 2006 augusztus 11. -én jogerıre emelkedett közhasznúsági 
alapító okiratunkban megfogalmazott mőködési  kör jellegének megfelelıen 
környezetvédelmi és területfejlesztési feladatokat végzett, a Közgyőlés által elfogadott  
Alapszabályzatunk és a 2011 évre megfogalmazott Feladattervben foglaltaknak alapján. 
 
A beszámolási idıszakban, döntı mértékben tagdíj bevételbıl, NCA pályázati 
támogatásból, némi rendezvénybevételbıl, kevés „ pártolói „támogatásból tudtuk 
megoldani vállat feladatainkat. 2011  évben  megalakulásunk óta elsı ízben vettük 
igénybe   az 1 % mértékő Szja. központi költségvetésbıl felajánlott támogatást. 
 
Tevékenységünket alapvetıen a nevünkben is megfogalmazott lokálpatriotizmus, 
varosunkért érzett elkötelezettség és felelısség  vezérelte. Ennek megfelelıen a város 
örökölt értékeinek megóvását, fejlesztését, környezetének rendezését, a lakosság részére 
élhetıbbé tételét, informáltságának bıvítését igyekeztünk sajátos eszközrendszerünkkel, 
és konkrét munkával segíteni.  
Az egyesületünk / 178 fı  taggal / összetételébıl  – mely tükrözi a város lakosságát  - 
és szakmai felkészültségébıl adódóan, egyfajta civil kontroll  szerepét is betöltötte 
városban. Az általunk rendezett fórumokkal, a városfejlesztési dokumentumok 
véleményezésével , a Városi Önkormányzat testületi döntéseinek megalapozásához is 
jelentıs mértékben járultunk hozzá. / l fı tagja a városi képviselı testületnek is /. 
 
Egyesületünk tagjai felekezeti hovatartozását, ideológiai elkötelezettségét tekintve 
heterogén összetételő, de a városért érzett tenni akarás és a munka, az elmúlt hat év 
alatt egységes közösséggé  formálta társaságunkat, akik szabadidınkben is szívesen 
idızünk együtt. 
Tagjaink már korábban is letették névjegyüket a város építésében. Ki - ki a maga 
területén szaktekintélynek számít. Ezért tudtuk létrehozni 12 szakmai mőhelyünket,  
amelyek átfogják a város egész tevékenység spektrumát. Ezekben  egy egy a várost 
érintı fontos kérdésben megfogalmaztuk véleményünket és a város honlapján, írásos 
formában, képviselı tagtársunkon keresztül eljuttattunk a döntéshozókhoz.  
 
A város vezetıi, ma már nem csak elfogadják, de el is várják tılünk egy egy nagy 
horderejő döntés elıtt a szakmai véleményezésünket, amelyek beépítésre kerülnek a 
végleges állásfoglalásokba. Ezzel egyfajta tanácsadói szerepet is elláttunk. Ilyen fontos 
dokumentum volt például a múlt évben” Sárospatak Város Önkormányzatának 2011 – 
2013 évi Gazdasági Programja”, vagy „Sárospatak Város Marketing Koncepciója”, 
illetve a” Közép távú Városfejlesztési Koncepció „ stb. Melyek a honlapon ma is 
megtalálhatóak. 
 
Tovább folytattuk népszerő fórumainkat, melyek egyfelıl a tájékoztatást  szolgálták, 
másfelıl  párbeszédre adtak alkalmat a téma illetékesei  és a nagyszámú érdeklıdı 
várospolgár számára. E fórumokon elhangzott véleményekkel és  javaslatokkal egyrészt 
a „mozgató rugó” funkciót is betöltöttünk, másrészt a civil kontrollra is lehetıséget 
biztosítottunk. 
 Egy  egy ilyen fórumon 60 – 70 fı vett részt. Foglalkoztunk a város népessége 
alakulásával, az idegenforgalom fogadóképességének javításával, a munkanélküliség 
helyzetével stb.  2011 évben különösen sokakat vonzott a 37 – es közlekedési út, 
Sárospatak várost elkerülı út és a Bodrog híd rekonstrukciója tárgyában szervezett 



fórumunk május 26.  -  án.  Országgyőlési képviselınk mellett a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. vezetıi válaszoltak az észrevételekre. Talán a fórumnak is köszönhetıen 
a 37 – es út felújításra került, a híd rekonstrukciója befejezıdött. Sajnos az elkerülı út 
pénzügyi források hiányában rövid távon nem valósulhat meg. 
Szeptember 22. - én Sárospatak Város Hulladékgazdálkodásával kapcsolatban 
szerveztünk fórumot ahol az Abaúj – Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási 
Önkormányzati Társulás vezetıivel és az országgyőlési képviselınkkel Dr. Hörcsik 
Richárddal folytattunk eszmecserét. Cél volt a differenciált – tényleges - mennyiségnek 
megfelelı díj fizetés, mely kidolgozás alatt áll. Kisebb 60 l – es kukák bevezetésére 
néhány héten belül sor került. 
 
Az elméleti munkán túl tevılegesen is részt vettünk városunk környezetének 
rendezésében. 
Május 21. - én csatlakozva az országos akcióhoz .TEszedd ”Önkéntes Tiszta 
Magyarországért” - mozgalomhoz a Rákóczi vár környezetében és a Bodrog parton 
mintegy 1,5 km hosszban több teherautónyi szemetet győjtöttünk össze,  egyesületünk 
tagjain kívüli jó néhány várospolgár is csatlakozott is  hozzánk. 
 
Augusztus 31. én az Új II. Rákóczi Ferenc Általános iskola költöztetésére szerveztünk 
munkát, ahol a könyvtár költöztetését végeztük el. Vállalkozó tagtársaink teherautóikat 
is felajánlották, így az önkéntes segítségen túl jelentıs anyagi megtakarítást is 
eszközöltünk. Az igazgató véleménye szerint ez nekik több hetes munkát jelentett volna, 
hálásan köszönték közremőködésünket. 
Halottak napja elıtt a szokásoknak megfelelıen a temetık takarításában is kivettük  
részünket. Egy egy ilyen alkalommal 30 – 40 fı végzett társadalmi munkát. 
 
2011- ben második alkalommal szervezte  meg egyesületünk az Önkéntes Véradást 
November 8.- án, ez alkalommal 36 fı donor járult hozzá embertársai életének 
megmentéséhez.  

 
Egyesületünk az elmúlt évben bıvítette kulturális kínálatát, a közös színház 
látogatásokon,  túl melyre az idén két ízben került sor Kassán, 2011 – ben, a Mővelıdés 
Házával közösen  képzımővészeti kiállítást rendeztünk „ Színeim Világa „  címmel Oláh 
József tagtársunk jeles alkotásaiból. A tárlat nyitón közel 200 fı vett részt. 
 
Hagyományos jótékonysági vacsoránkon 60 fı érezhette jól magát. A bevételt az 1848 – 
as katonai síremlék felújítására győjtjük. A  hivatalos restaurátori vélemény  csak a 
közelmúltban került birtokunkba, de a szükséges kövek már rendelkezésre állnak 
a ZHK jóvoltából. Terve elkészült, a kivitelezéshez még néhány ezer forint hiányzik. A 
munkát tagtársunk végzi majd el, aki az elsı -világháborús emlékmő felújítását is  
végezte a lakosság megelégedésére. 
 
A fentieken túl részt vettünk a város a közéletében, rendezvényein. Tagtársaink közül 
többen jelentıs tisztségeket töltenek be a város különbözı szervezeteiben ezzel is 
hozzájárulva a város közösségének gyarapodásához. Az évek során így az elmúlt évre is 
elmondható, hogy egyesületünk tekintélyt vívott ki a város közvéleményében azáltal, 
hogy sok területen és megbízható módon számítani lehet ránk. 
 
Összegezve elmondható, hogy egyesületünk a szerény lehetıségeihez képest  2011  évben 
  is  sikeresen hajtotta végre vállalt feladatait, amit mindenkor szolgálatnak tekintett. 



 
Tagságunk 2011 -ben újabb 5 fıvel gyarapodott, örömünkre fiatalokkal, de ebben az 
éveben át kell tekinteni a passzívak, a tagdíjat nem fizetık körét, / 15 – 20 fı /, hogy 
lehetıséget adjunk további tevékenységünk után érdeklıdık számára. 
 
Örömünkre szolgál az is, hogy  az eddig együttmőködı szervezeteken  túl tevıleges 
kapcsolatok alakultak ki a” Fogyatékos Gyermekek „alapítványa és egyesületünk 
között, amelyet azóta együttmőködési megállapodásban rögzítettünk. Ez elsısorban a 
gyerekek felzárkóztatására irányul. 
 A környezetvédelem területén alakult kapcsolatunk az Árpád vezér Gimnázium 
tanulóival, akik az általunk jelzett szennyezett környezet  felszámolásában végeztek 
munkát egyesületi tagjaink irányítása mellett. akiktıl új és  hasznos információkat 
szerezhettek a bennünket körbevevı világról. Az együttmőködési szándék adott,  a 
megállapodás napirenden van. 
Már hagyományosan jó  kapcsolatokat ápoltunk és különbözı formában mőködtünk  
együtt a város jó néhány civil szervezetével pld. a Szent Erzsébet Történelmi 
Társasággal, a Zempléni Gombász Egyesülettel, a Rákóczi – körrel, a Zempléni Lovas 
Egyesülettel, A Zempléni Fogyatékkal Élık Egyesületével,  A Kisebbségi 
Önkormányzatokkal ,a „Generációk Egymásért” helyi letéteményeseivel. 
 Az együttmőködés jó példája volt az adventi gyertyagyújtás civil  rendezvényének nagy 
sikere is, amelyet a város vezetése elismerı levelében is megfogalmazott. 
 
Jó a kapcsolat a helyi médiumokkal : Zempléni Közszolgálati Televízió munkatársaival, 
a Városi Honlap és újság munkatársaival. Így munkánk a nyilvánosság elıtt zajlik. 
 
Egyesületünket 2011 évben  13 tagú elnökség irányította, valamennyi tisztségviselınk 
társadalmi munkában látta el feladatait. 
 
Következı évi tennivalóinkat szervezetünk alapszabálya, keretprogramja és a Közgyőlés 
által elfogadott éves Feladatterv határozza meg. 
 
 
 
 
Sárospatak, 2012. május 01. 
          
 
 

Saláta László      
    Az egyesület elnöke         

      
 
 


