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Erdıs Tamás 
Feró István Ferenc 
Hajdu Imre 
Hutkainé Novák Márta 
Kıszegi Bertalan 
Krai Csaba 
Ladomérszky László István 
Lendák Lajos Zoltán 
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   Zérczi László   képviselık 
 
   dr. Komáromi Éva   jegyzı 
 
Meghívottak: Vukovich Lászlóné aljegyzı, Dankóné Gál Terézia jegyzıi irodavezetı,  

 
Napirend:   A zárt ülésen elfogadottak szerint 
 
1.  NAPIRENDI PONT 
     Tárgy: A Tourinform-iroda kérelmér ıl 

 
Erdıs Tamás: Emlékezteti a Képviselı-testületet, a november 9-ei ülésen döntöttek arról, 
hogy támogatják a sárospataki Tourinform-iroda szakkiállításokon való megjelenését. A 
határozat tartalmazza, hogy az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról az 
önkormányzat 2007. évi költségvetésének tárgyalásakor dönt. Felhívja a figyelmet, ha 
november 30-áig döntenek az Utazás 2007. -30. kiállításon való részvételrıl, 5 %-os 
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elıjelentkezési kedvezményben részesülnek. Ismerteti a Tourinform-iroda kérelmét. A 
kiállításon való megjelenéshez szükséges stand költsége 827.280,-Ft. Az utazás, szállás, 
étkezés költsége attól függ majd, hány fı vesz részt a kiállításon. A korábbiaknak megfelelıen 
a Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság javasolta, hogy a Sárospatakon élı mővészek, ill. 
idegenforgalomban, marketingben jártas szakemberek részvételével szervezzenek egy 
fórumot, mely november 22-én megtörtént. Az ott meghívottak rövid határidıvel vállalták, 
hogy a stand megjelenését, technikai hátterét megtervezik és a Kommunális Szervezettel 
elkészítik. Ez egy következı költségtétel lesz, de hosszú távon és tartósan megoldja a 
turisztikai kiállításokon való részvételt.  
Elızetesen a Tourinform-iroda kérelmérıl kell dönteni -  mely elızetes költségtervet 
tartalmaz – annak érdekében, hogy az 5 %-os kedvezménnyel élni tudjanak. A költségekkel 
pontosítva a költségvetés tárgyalásakor tudják megrendelni a kiállításon való részvételt. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Sárospatak image  szempontjából nagyon fontosnak tartja a kiállításon 
való megjelenést. Budapesten a HUNGEXPO városközpontban lévı kiállítás  rangos 
esemény. Egyetért azzal, hogy a költségeket csökkentve egységes designnal jelenjenek meg, 
mely a következı években háttérként szerepelhet. A költségek csökkentése érdekében 
elmondja, hogy nem régen látogatást tettek a sárospataki Kerámia Manufaktúra Kft-nél. 
Megállapodtak abban, hogy ahol a város megjelenik, viszik magukkal a kerámiát is, mert 
nevükben is hordozzák Patakot. Arról is lehet tárgyalni, hogy lehetıséget kapnak a kiállításon 
való részvételre. Javasolja, az elıkészületeket – mellyel a költségek is csökkenthetık - bízzák 
ifj. Ladomérszky Lászlóra és Erdıs Tamásra, valamint a Hegyközség elnökével, Butella 
Lászlóval történı tárgyalást is a kiállításon történı részvételrıl. A pataki borral történı 
megjelenés is csökkentheti a költségeket.  
 
Darmos István: Egyetért azzal, hogy a kiállításon önállóan jelenjen meg a város, de csak 
abban az esetben, ha azt tartalommal is megtöltik. Hostess feladatok ellátásában felajánlja a 
táncosok szervezését. Véleménye szerint jövı éven a kiállításon mindenképpen meg kellene 
jelenni Szent Erzsébet korát idézı viseletben, vagy a vidék népviseletében. 
 
Stumpf Gábor József: A korábbi években is a Szent Erzsébet Történelmi Társaság jelen volt 
a kiállításon. Úgy gondolja, 2007-ben feltétlenül részt kell venni.  Szent Erzsébet korát idézı 
ruhával megfelelı megjelenést tudnának biztosítani.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: A 2007. év nemcsak Sárospatak, hanem Magyarország számára is 
Szent Erzsébet év, melyet kiemelten lehet megjeleníteni. Felhívja a figyelmet a Lokálpatrióták 
Egyesületének november 30-án 17 órakor tartandó ülésére. Az egyesületen belül egy csoport 
az idegenforgalommal foglalkozik. A késıbbiek során fel kívánja keresni Bágyi Pált, az 
Idegenforgalmi Egyesület elnökét, mert most lenne lehetıség a civil szervezetek munkájának 
beemelésére. A munka koordinálására ifj. Ladomérszky Lászlót, a Tourinform-iroda vezetıjét 
és Erdıs Tamást a Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság elnökét kérnék fel. 
A Képviselı-testületnek most a 827.280.-Ft-ról kell dönteni, mert ha a részvételi szándékot 
most jelzik, 5 % kedvezményt kapnak. A cél az, hogy ez az összeg minél kevesebb legyen, 
mely elérhetı az egyes cégek részvételével is. 
 
Erdıs Tamás: Köszönettel veszi Darmos István és Stumpf Gábor József felajánlását. A Szent 
Erzsébet Történelmi Társaság elnöke, dr. Szabó Irén és az Árpád Vezér Gimnázium és 
Kollégium idegenforgalommal foglalkozó csoportja is felajánlotta segítségét. A munkacsoport 
a megjelenésben kiemelten foglalkozik a Szent Erzsébet év kérdésével. Minden ötletet, 
javaslatot szívesen fogadnak. 
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Kéri a Képviselı-testületet döntsenek arról, hogy támogatják a kiállításon történı 
megjelenést. Az ehhez szükséges 827.280.-Ft-ot a 2007.évi költségvetésben biztosítsák. 
(Ismételten megemlíti,  hogy ez az összeg 5 %-kal csökkenhet.) 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Javasolja, kérjék fel Ladomérszky László irodavezetı urat és Erdıs 
Tamás tanácsnok urat a szervezésben való részvételre. 
Kéri a Képviselı-testület szavazását az elhangzottakról. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 

 
12810-2/273/2006. (XI.29.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  

 
kiállításon való megjelenésrıl 

 
 
 

A Képviselı-testület támogatja Sárospatak város „Utazás 2007. – 30.” Nemzetközi 
Idegenforgalmi Kiállítás és Vásáron történı megjelenését. 
 
A Képviselı-testület a kiállításon való megjelenéshez szükséges bruttó 827.280,-Ft, azaz 
Nyolcszázhuszonhétezer-kettıszáznyolcvan forintot biztosít a 2007. évi költségvetésében. 
 
Felelıs:  Tourinform-iroda vezetıje, Erdıs Tamás tanácsnok 
Határid ı: folyamatos, 2007. december 31. 
 
 
2. NAPIRENDI PONT  
    Egyéb ügyek 
 

� Dr. Hörcsik Richárd tájékoztatója  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Megköszöni a Képviselı-testület munkáját. Felhívja a figyelmet a 
Lokálpatrióták Egyesületének november 30-ai ülésére, kéri minél nagyobb számban való 
részvételt. Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a következı ülés december 15-én 9 
órakor lesz, a törvényben elıírt közmeghallgatást pedig 17 órakor tartják A Mővelıdés Háza 
pódiumtermében.  
Kéri a bizottság elnökeit és tagjait, hogy az elıterjesztéseket kellı részletességgel tárgyalják 
meg annak érdekében, hogy az ülésen minél rövidebb idı alatt tudjanak dönteni, mert nagyon 
sok napirendi pont lesz.  
Tájékoztatásul elmondja, hogy tegnap a Parlamentben napirend elıtt Szent Erzsébettel 
kapcsolatban felszólalt, melyben emlékeztette Magyarország polgárait a Szent Erzsébet évre, 
melynek gazdája Sárospatak. Arató Gergely államtitkár úr pozitív válaszában elmondta, hogy 
a kormányzat támogatni fogja – akár uniós, akár saját forrásból is -, amennyiben jó 
programmal keresik meg. 
 
Stumpf Gábor József: Javasolja, hogy a Sárospatak honlapra kerüljön fel a Parlamentben 
elhangzott beszéd, mivel a reggeli órában kevesen hallhatták. 
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� Erdıs Tamás tájékoztatója a karácsonyi vásárról 

 
Erdıs Tamás: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy december 1-tıl a Hild téren 
karácsonyi vásárt szervez az önkormányzat. A 10 pavilont a B.A.Z. megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara biztosítja. Jelenleg 7 bérlı van. A vásár területét a rendırség és a polgárırséggel 
közösen felügyelik.  
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy december 6-án a 
Kincskeresı Óvoda-Bölcsıdét a sárospataki Kerámia Manufaktúra Kft. egy szettel 
ajándékozza meg, melyre minden képviselıt várnak. 
Folyamatban van a város díszkivilágítása, reményeik szerint vasárnapra elkészül. Pontosan be 
fog számolni arról, hogy mely cégek nyújtottak támogatást a megvalósításához. Az 
önkormányzatnak idáig kb. 6-700 ezer Ft-ba kerül a 3,6 millió Ft-os beruházás. Megköszöni a 
Kommunális Szervezet munkáját.  
 
 
A Polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 10 órakor bezárta.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

dr. Komáromi Éva s.k.     Dr. Hörcsik Richárd s.k. 
         jegyzı              polgármester 


