
Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság 2013. június 17-ei rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak: 
 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: 
 
 Egyed Attila 
 Halász Péter 

Stumpf Lászlóné  
Vámosi Ilona a bizottság tagjai  

 
a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 

dr. Vitányi Eszter jegyző 
dr. Szebényi Tibor tanácsos 

  
Megjegyzés:  
 

Hajdu Imre elnök, Jarecsni János László és Kiss Csaba bizottsági tagok nincsenek 
jelen.  

 
A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Aros János polgármester, Sikora 
Attila alpolgármester, Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens. 

 
Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  
 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
 
Napirend előtt: 
 
Egyed Attila levezető elnök: Köszönti a rendkívüli bizottsági ülésen megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 4 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitja. Bejelenti, hogy Hajdu Imre elnök távollétében az ülést ő vezeti. A jegyzőkönyv 
aláírójának Stumpf Lászlóné bizottsági tagot javasolja, és javasolja a meghívóban szereplő 
napirend tárgyalását. 
Kéri a bizottság tagjait, aki egyetért a meghívóban szereplő napirend tárgyalásával, illetve a 
jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv 
aláírójára tett javaslatot és a következő napirend tárgyalását elfogadta: 
 
Napirend: 
 

1. Javaslat a ,,Sárospataki Borfesztivál” című LEADER pályázat benyújtására és a 
projekt megvalósításának támogatására  
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2. Javaslat a ,,Legyünk együtt – Játszunk együtt” családi nap című LEADER 

pályázat benyújtására és a projekt megvalósításának támogatására 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a „Sárospataki Borfesztivál” című LEADER pályázat 
benyújtására és a projekt megvalósításának támogatására 
Az előterjesztés a 2013. június 17-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

 
Egyed Attila levezető elnök: Kéri jegyző asszony szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Tájékoztatásul elmondja, a Sárospataki Borfesztivál két napos 
rendezvény lenne. Megjegyzi, a LEADER pályázatoknál már csak úgy lehet pályázni, ha a 
projekt minimum 3 településen valósul meg, így együttműködő partnereket kerestek, melyek 
Hercegkút és Tolcsva község lettek. Hercegkút vonatkozásában 2014. májusában lenne egy 
rendezvény, mely első állomása lenne a fesztiválnak. Ezt követően a két napos nagy 
rendezvény Sárospatakon zajlana. Említ néhány programot, mivel az nem lett kiküldve – első 
nap: helyi borászok, sajt-, méztermelők kitelepülése az új főtérre, Sárospatakról elszármazott 
öregdiákok programja, Bodrog Néptáncegyüttes fellépése, Péterfy Bori koncert, táncház. 
Második nap: Újbástyában a Tokaj Kereskedőház Zrt. vezetőjének előadása, majd Ács 
Károly, a 2011. év borásza, aki idén a Tokaj Kereskedőház Zrt. főborásza lett. Szeretnék 
továbbá meghívni a sárospataki éttermek vezetőit, mondják el, mi a tapasztalatuk, hogy az ide 
érkező látogatók milyen borfogyasztók, valamint Hercegkút, Erdőbénye és Tolcsva 
polgármestere tartana előadást, milyen tapasztalataik vannak az elmúlt évek boros 
rendezvényeivel kapcsolatban. Délután a főtéren gyermekprogramok lennének (gólyalábasok, 
Palya Bea). Este a Csík zenekar koncertje lenne - ez még egyeztetés alatt áll. A második nap 
házigazdája Borbás Marcsi lenne.  
Tolcsván 2014. októberében valósulna meg egy szüreti felvonulás, mely már évek óta zajlik 
(népi viseletben, mezőgazdasági gépekkel felvonulás, műsor, táncház a Mikrotérségi Integrált 
Szolgáltató Központban).  
Nettó 6 mFt összeg pályázható, 4 mFt jutna Sárospatakra és 1-1 mFt a két együttműködő 
településre.  
 
Halász Péter bizottsági tag: Kérdése, mikor nyílt meg a LEADER projekt? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Mai nap nyílt meg, mai naptól lehet rögzíteni. Nagyon gyorsnak 
kell lenniük és nagyon részletesen vizsgálnak mindent.  
 
Egyed Attila levezető elnök: Mennyi önerő szükséges a pályázathoz? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A határozat-tervezetben saját erőként az ÁFA-tartalom 
jelentkezik. Próbáltak olyan szervezeteket is bevonni – Hercegkút ebben élen jár -, amelynek 
nincs ÁFA vonzata. Tekintettel arra, hogy ne kelljen az önkormányzatnak helyette bármit is 
fizetnie. Ők jelenleg 100 %-on hoznák ezt. Ha minden projektelem ÁFA-s lenne, akkor 1.600 
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eFt lenne a nagy projekt ÁFA tartalma. Az biztos, hogy a hercegkúti projektelem ÁFA 
tartalma 0,-Ft lesz.  
 
Egyed Attila levezető elnök: Az csak 270.000,-Ft. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Igen, még szintén folyamatban van Tolcsva, illetve Sárospatak 
vonatkozásában is, ezt csak akkor tudják, ha minden árajánlat visszaérkezik.  
 
Egyed Attila levezető elnök: Minden nem lesz ÁFA mentes, mert egy nívósabb zenekar 
jóval magasabb összegért lép fel. Ha esetleg a Csík zenekar nem tudja vállalni a fellépést, 
akkor mindenképpen olyan zenekarban kellene gondolkodni, ami ide csábítja az embereket. 
Kérdezi, hogy amennyiben szükség lesz az önerő biztosítására, azt a jövő évi költségvetésbe 
fogják tervezni?  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Igen.  
 
Egyed Attila levezető elnök: Kérdése, hogy elő- vagy utófinanszírozott?  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Sajnálatos módon utófinanszírozott.  
 
Egyed Attila levezető elnök: Kéri a bizottság tagjait, aki egyetért a „Sárospataki 
Borfesztivál” című LEADER pályázat benyújtásával és a projekt megvalósítását támogatja, 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  

 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

171/2013. (VI. 17.) 
 

h a t á r o z a t a 
 

a „Sárospataki Borfesztivál” című LEADER pályázat benyújtására és a projekt 
megvalósításának támogatására 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a határozat-
tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a „Legyünk együtt – Játszunk együtt” családi nap című 
LEADER pályázat benyújtására és a projekt megvalósításának támogatására 
Az előterjesztés a 2013. június 17-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyvének mellékletét képezi.  
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dr. Vitányi Eszter jegyző: Ezt a projektet hasonló formátumban már tárgyalta a Képviselő-
testület és meg is nyerte az önkormányzat, azonban annak kivitelezését nem tudta megoldani. 
Akkor nettó 1.200.000,-Ft-ra pályázott az önkormányzat.  
Elsősorban a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat klientúrájában gondolkodnak, mint a 
családi nap résztvevőjében, de természetesen mindenki más számára is elérhető lesz a 
rendezvény. Három helyszín szerepel benne, tekintettel az azonos voltára, Sárospatakon kívül 
Vámosújfalu és Bodrogolaszi lenne az együttműködő partner.  
Itt a fő programelemek a kézműves sátor, illetve a zöld sátor, ami a fenntartható és 
környezettudatos életmódról szólna. Aszfaltrajz-versenyt terveznek, továbbá különböző 
foglalkoztató sátrak biztosítanának lehetőséget a gyermekek számára. Ennek a költsége 
740.000,-Ft.  
 
Egyed Attila levezető elnök: Akkor ez a program Sárospatakon valósulna meg, nem a 
hagyományos, Halászhomoki helyszínen kerülne megrendezésre.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Abban az esetben, ha mindezt egy olyan egyesület vagy 
alapítvány pályázná, amelyik Sárospataké, akkor ők a LEADER-ben bruttó 100 %-ot 
pályáznak. Ha ez itt is működhetne és lennének szervezetek, akikkel jól együttműködve, akár 
egymást segítve meg tudnák valósítani, akkor ezek a 27 %-ok - az ÁFA tartalom - nem 
jelenne meg. Ezért a jövőben azon mindenképpen érdemes elgondolkodni, hogy ki legyen a 
pályázó ezekre a rendezvényekre.  
 
Egyed Attila levezető elnök: Kéri a bizottság tagjait, aki egyetért a határozati javaslatban 
foglaltakkal, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta: 
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
172/2013. (VI. 17.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
a „Legyünk együtt – Játszunk együtt” családi nap című LEADER pályázat  

benyújtására és a projekt megvalósításának támogatására 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a határozat-
tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 1540 órakor bezárta. 
 

K. m. f.  
 
 
 

Stumpf Lászlóné s.k.                      Egyed Attila s.k. 
     a bizottság tagja               levezető elnök 


