
 
Sárospatak Város Önkormányzat 
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3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.  
Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 
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6222-2/2013.  
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 17-én 

tartott rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

Sikora Attila    alpolgármester  
Egyed Attila  
Oláh József Csaba  
Saláta László Mihály  
Szvitankó Tamás   
Zérczi László    képviselők  

 
   dr. Vitányi Eszter   jegyző  
 
 
Meghívottak:  dr. Szebényi Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának ügyintézője 
 
 
Megjegyzés: Hajdu Imre, Jarecsni János László, Kiss Csaba és Szabó András 

képviselők nincsenek jelen.  
 

Az ülésről vágóképeket készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit 
Kft.  

 
 
Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  
 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 

 
 

Napirend előtt: 
 
 
Aros János polgármester: Köszönti megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
a rendkívüli ülés 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő 
napirendi pontok tárgyalását, illetve egyéb ügyek között alpolgármester úr kérdést szeretne 
intézni a Végardó Fürdővel kapcsolatosan, amelyre válaszolni fog. Kéri a Képviselő-testület 
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tagjait, aki a napirendi pontokat elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirend tárgyalását 
elfogadta:  
 
 
Napirend: 
 
 

1. Javaslat a ,,Sárospataki Borfesztivál” című LEADER pályázat benyújtására és a 
projekt megvalósításának támogatására (szóbeli) 
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
2. Javaslat a ,,Legyünk együtt – Játszunk együtt” családi nap című LEADER 

pályázat benyújtására és a projekt megvalósításának támogatására (szóbeli) 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Egyéb ügyek  
• Sikora Attila alpolgármester kérdése a Végardó Fürdő hétvégi 

parkolásával kapcsolatosan 
 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a „Sárospataki Borfesztivál” című LEADER pályázat 
benyújtására és a projekt megvalósításának támogatására  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.  

  
Aros János polgármester: Kéri jegyző asszonyt, röviden ismertesse a projekt tartalmát. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A projekt összköltségét tekintve – nettó összegekről fog beszélni, 
mert az önkormányzat esetében nettó költségvetési összeget támogatja a LEADER – 6 millió 
forint, ami rendezvényekre a legmagasabb pályázható összeg. Hasonlóan az elmúlt évekhez, 
együttműködő partnereket kellett találni, minimum 3 településen kell, hogy megvalósuljon a 
rendezvény.  
Mivel a projekt központi témája a bor, „Sárospataki Borfesztivál” néven pályáznak, és ennek 
a 2 napos nagy rendezvénynek Hercegkút és Tolcsva lenne a két együttműködő települése. 
Sárospatakon 2 napos rendezvény valósulna meg ebből a projektből 2014 júliusában, Tolcsva, 
illetve Hercegkút településeken 1-1 napos rendezvény kerülne lebonyolításra. A fő 
helyszínek: Hercegkúton a Gombos-hegy és Kőporos-pincesor, Sárospatakon a közösségi tér, 
illetve az Újbástya Rendezvénycentrum, ahol szombaton délelőtt előadások, illetve a borral 
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kapcsolatos kötetlen formában történő beszélgetések zajlanak majd, továbbá Tolcsván a 
kastélypark, illetve a Mikro-térségi Integrált Szolgáltató Központ.  
A rendezvény pénteken kezdődne a helyi bortermelők felvonultatásával, a Főtéren egy-egy 
pavilonban lenne lehetőségük az érdeklődők számára az általuk készített borok bemutatására. 
Saláta László Mihály képviselő úrhoz fordul, mivel egy előkészítő tevékenység kapcsolódna 
ehhez most a Sárospatakiak Világtalálkozója kapcsán, mert a Lokálpatrióták Egyesülete által 
kezdeményezett rendezvényre sokan eljönnek, szeretnék feltérképezni, hogy az egykori 
sárospatakiak, illetve a sárospataki öregdiákok hová jutottak el, ki hol él és mivel foglalkozik. 
Szeretnék velük úgymond „örökbe fogadtatni” az itteni borokat és velük szerteküldeni a 
világba és a segítségüket kérni ebben. A Bodrog Néptáncegyüttes 60. éves fennállásának 
évfordulója is ekkorra esik, ő lesz az este „fénypontja”, majd este Péterffy Bori koncert, 
illetve táncház zárná a pénteki napot.  
Szombaton délelőtt az Újbástya Rendezvénycentrumban különböző előadások lennének, 
Goreczky Gergely – aki szintén sárospataki – a Tokaj Kereskedőház vezérigazgatója, illetve 
Ács Károly főborász tartana előadást. Az előadásra meghívnák a sárospataki éttermek 
vezetőit, akiket arról kérdeznének, hogy milyennek látják a helyi éttermekben a betérő 
vendégek borfogyasztási szokásait. A délelőtti program része lenne még egy kötetlen 
beszélgetés az elszármazottakkal Sárospatak és a Bor témakörében, valamint a környékbeli 
települések polgármestereit (Erdőbénye, Hercegkút, Tolcsva és nem utolsósorban Sárospatak 
polgármesterét is) arról kérdeznék, hogy az elmúlt években megrendezésre kerülő borral 
kapcsolatos programokról milyen tapasztalataik vannak. Szintén ezen a napon délután 
gyermekek számára gólyalábasok, illetve Palya Bea gyermekműsora lenne megtekinthető, 
illetve a Főtéren tovább folytatódna a borkóstolás, este pedig a Csík Zenekar koncertjével 
zárulna a nap, illetve a kétnapos rendezvény. 
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, melyet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasol a Képviselő-
testületnek.  
 
Saláta László Mihály képviselő: A Sárospataki Öregdiákok Találkozója ez év július utolsó 
szombatján lesz, ezen a rendezvényen általában 50-60 fő szokott részt venni, így ezt a 
létszámot figyelembe lehet venni a rendezvény szervezésénél.  
 
Aros János polgármester: A pályázott összeg nettó 6 millió forint.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: 4 millió forintot nettó összegben Sárospatakra tervezett, 1-1 millió 
forintot pedig az együttműködő partnerekre. Hercegkút vonatkozásában az árajánlatok főként 
egyesületektől érkeznek, azok alanyi mentesek, így e település vonatkozásában az 1 millió 
forintot ÁFA nem terheli majd.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a „Sárospataki 
Borfesztivál” című LEADER pályázat benyújtásával, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

154/2013. (VI. 17.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

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

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgybani javaslatot 
megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 
 
1.) Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendelete alapján meghirdetett „A térségi, 
települési identitás, valamint a helyi értékek megőrzése és védelme” című intézkedésre 
benyújtja az alábbi LEADER pályázatot.  
 
A pályázattal kapcsolatos információk 
 
A tervezett projekt megnevezése: „Sárospataki Borfesztivál” 

 
Pályázó megnevezése: Sárospatak Város Önkormányzata  

(3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44.) 
Együttműködő települések: Hercegkút 

Tolcsva 
A projekt megvalósításának tervezett éve: 2014. év 

 
Támogatási intenzitás: 100% 

 
Igényelhető támogatás tervezett összege: nettó 6.000.000,- Ft 

 
Saját erő: Az ÁFA-tartalom saját erőként 

jelentkezik. 
 
2.) Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a pályázat benyújtására. 
 
3.) Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtandó LEADER 
pályázatban szereplő cél, azaz a „Sárospataki Borfesztivál” c. projekt megvalósítását 
támogatja. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
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2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a „Legyünk együtt – Játszunk együtt” családi nap című 
LEADER pályázat benyújtására és a projekt megvalósításának támogatására 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Ezen rendezvény előzményét már a tavalyi évben is megpályázta 
az önkormányzat, azonban azt különböző okok miatt nem látták megvalósíthatónak, így a 
pénz visszautalásra került. Most viszont jobban előkészítve, az előbb elmondottakkal együtt 
ismét szeretnék benyújtani, így a megvalósítása is eredményesnek tűnhet.  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltakat 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a „Legyünk együtt – 
Játszunk együtt” családi nap című LEADER pályázat benyújtásával, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

155/2013. (VI. 17.) KT. 
 

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 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgybani javaslatot 
megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 
 
1.) Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendelete alapján meghirdetett „A térségi, 
települési identitás, valamint a helyi értékek megőrzése és védelme” című intézkedésre 
benyújtja az alábbi LEADER pályázatot.  
 
A pályázattal kapcsolatos információk 
 
A tervezett projekt megnevezése: „Legyünk együtt – Játszunk együtt” 

családi nap 
 

Pályázó megnevezése: Sárospatak Város Önkormányzata  
(3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44.) 
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Együttműködő települések: Bodrogolaszi 
Vámosújfalu 

A projekt megvalósításának tervezett éve: 2014. év 
 

Támogatási intenzitás: 100% 
 

Igényelhető támogatás tervezett összege: nettó 740.000,- Ft 
 

Saját erő: Az ÁFA-tartalom saját erőként 
jelentkezik. 

 
2.) Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a pályázat benyújtására. 
 
3.) Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtandó LEADER 
pályázatban szereplő cél, azaz a „Legyünk együtt – Játszunk együtt” családi nap c. 
projekt megvalósítását támogatja. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
Zérczi László képviselő: Az időpont felől érdeklődik.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Mekkora összeg lenne?  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: 740.000,-Ft nettó összegről beszélnek, és 2014 augusztusában 
lenne, szünidősirató jelleggel.  
 
Aros János polgármester: Hosszabb távon azt szeretnék, ha ezeket a pályázatokat nem az 
önkormányzat nyújtaná be, hanem civil szervezet, intézmény, egyesület, amivel 27 %-ot 
takaríthatnának meg. Megköszöni az előkészítő munkát.  
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek  

• Sikora Attila alpolgármester kérdése a Végardó Fürdő hétvégi 
parkolásával kapcsolatosan 

 
Sikora Attila alpolgármester: Az elmúlt hétvégén beindult a strandszezon. Szokásához 
híven hétvégenként mindig körbe járja a fürdőt. A tegnapi napon az tűnt fel, hogy – bár lehet 
rosszul látta – létezik, hogy nem szedtek parkolójegyet? Ugyanis megállt az egyik parkolónál, 
több autó is érkezett ez idő alatt, leparkoltak, viszont parkoló díjat senki nem szedett.  
Érdeklődik, hogy ez valós-e?  
 
Aros János polgármester: Valós, éppen ezért vizsgálatot kezdeményez a fürdővel 
kapcsolatosan, majd megfogalmazzák, hogy milyen tartalommal és kihez szóljon. Számításai 
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szerint 1-1,5 millió forint körüli összeget „buktak” rajta, hogy nem szedtek parkoló díjat. 
Arról nem beszélve, amire folyamatosan felhívták a figyelmet, hogy ilyenkor, amikor 3-4000 
ember van a fürdőben, akkor legalább két pénztár működjön. Ezzel szemben többszáz méteres 
sor állt. Kérdésére, hogy miért nincs több pénztár, azt a választ kapta, hogy javítás alatt, 
szervízben vannak a pénztárgépek.  
Írásban fogja kérni ügyvezető asszonytól a választ felelős megállapításával. A Képviselő-
testületnek nem kell döntenie ebben a kérdésben.  
 
 
A polgármester megköszönte a részvételt és a rendkívüli ülést 1610 órakor bezárta. 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

dr. Vitányi Eszter s.k.                Aros János s.k. 
           jegyző                    polgármester  


