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Közhasznúsági jelentése
a 2010. évről
1. Számviteli beszámoló
A Sárospatak Turizmusáért Egyesület 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli
törvényeknek és a vonatkozó előírások szerinti egyszerűsített éves beszámolót
készített, melyet az egyesület 2011. március 7.-én megtartott Közgyűlése
elfogadott.
A jelentés alapja az egyszerűsített éves beszámoló mérlege és eredmény
kimutatása, mely mellékletként csatolva van.
2. Költségvetési támogatás
A Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület 2010.
támogatást nem kapott.

évben állami

3. Vagyonfelhasználás kimutatása
Az Egyesület vagyona 2010. évben az azt megelőző időszakhoz képest
jelentősen megemelkedett, köszönhetően a források bővülésének.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Egyesületünk nem nyújtott cél juttatást 2010. évben.
5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, települési önkormányzatok tárulásától, és mindezek
szerveitől kapott támogatás mértéke
A Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület 2010. évben a központi
költségvetési szervtől 169 eft támogatást kapott.
2010-ben újabb támogatást nem kapott Sárospatak Város Önkormányzatától,
sem a Sárospataki Turisztikai Desztináció más helyi önkormányzatától.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
értéke, illetve összege
Az Egyesület vezető tisztségviselői 2010. évben nem részesültek juttatásban.
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
7.1 Kulturális örökség megóvása
Egyesületünk kiemelt feladatának tekinti a kulturális értékek feltárását,
népszerűsítését és megőrzésének elősegítését. Ennek keretében sikeres
pályázatot nyújtottunk be „Magyarország legjobb, élő hagyományokat őrző
desztinációja” cím elnyerésére, amely a Sárospatakon és környékén újjáéledt
Szent Erzsébet kultusz és az ehhez kapcsolódó népi hagyományok
bemutatására
vonatkozott.
A Bodrogközi Közkincs Kerekasztal munkájában tiszteletbeli tagként
munkatársunk hozzájárult a Bodrogköz gazdag kulturális és természeti
értékeinek feltárásához és ezzel elősegíti azok lehetséges turisztikai
hasznosítását.
7.2 Hagyományápolás
Sárospatak kézműves hagyományokat ápoló település, évszázadok óta folyik
kerámia, mézeskalács, faragott tárgyak előállítása. Ezeknek a mesterei
hagyományos technológiákkal dolgoznak mind a mai napig, termékeik
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bemutatását, értékesítését egyesületünk helyi rendezvényeken, valamint a
Tourinform-irodában támogatja.
Rendezvényeinken rendszeresen részt vesznek a Zempléni Lovas Egyesület
tagjai, akik kuruc nemesi ruházatukkal, felszerelésükkel a Rákóczi-család
emlékét idézik.
Sárospatak és környéke a Tokaj-hegyaljai borvidék közepén található, így a
világ első zárt borvidékeként számon tartott területen meghonosodott
szőlőművelési és borászati hagyományokat segíti elő az Egyesület javaslatára
és közreműködésével megszervezett Borkirálynő-választás. A rendezvény
hagyományteremtő szándékkal a tokaji bor megismertetését, népszerűsítését,
egész Zemplén térségi turisztikai hasznosítását kívánta elérni.
7.3 Aktív közösségi élet elősegítése
Az egyesületünk javaslatára létrejött közös szerkesztésű Eseménynaptár
Sárospatak város hivatalos honlapján mindenki számára hozzáférhető közösségi
programlehetőségeket tartalmaz. A környék valamennyi programszervezőjének
összefogása térségi szintű szakmai és civil együttműködést eredményezett.
7.4 Egészséges életmódra nevelés, egészséges életmód népszerűsítése
Sárospatak egyik fő természeti kincse, a termálvíz bizonyítottan többféle
egészségügyi panaszra fejt ki jótékony hatást. A helyi termálfürdő
fenntarthatóságának javítását elősegítendő, egyesületünk a nagy számban
átutazó turisták figyelmét óriásplakát-kampánnyal próbálta felkelteni a
termálfürdő szolgáltatásai iránt, sikerrel.
Vendégfogadó tagjainkat arra buzdítjuk, hogy szolgáltatásaik népszerűsítésekor
használják ki a termálfürdő lehetőségeit, építsenek ajánlatukba fürdőbelépőt,
vagy egyéb szabadidős programot vendégeik egészséges életmódjának
elősegítésére.
7.5 Sport, természetjárás, természetvédelem népszerűsítése
Tagjaink számát olyan civil szervezetekkel, magánszemélyekkel bővítettük, akik
a turizmus aktív ágát képviselik. Szakértelmük, tevékenységük bővíti
egyesületünk látókörét és lehetőségeit a túratérképek, tanösvények tervezett
létrehozása tekintetében.
Vendégfogadó tagjainkat arra buzdítjuk, hogy szolgáltatásaik népszerűsítésekor
használják ki a fogadóterület lehetőségeit, ajánlják vendégeik figyelmébe a
túrázási,
vízitúrázási,
kerékpározási,
lovaglási
és
egyéb
sportolási
lehetőségeket, tegyék lehetővé sporteszközök kölcsönzését vendégeik részére.
7.6 Információszolgáltatás, ismeretterjesztés
A kulturális és természeti értékek, szolgáltatások népszerűsítése különböző
kiadványok formájában 2010-ban magyar nyelvű szolgáltatási katalógus és egy
un. túratérkép létrehozására adott lehetőséget. A www.sarospatak.eu egyesületi
honlap is továbbfejlesztésre került pályázati támogatásból.
Rendszeres hírlevelek kiküldésével segítjük a térségben élők információval való
ellátását közösségi programok, pályázati, megjelenési és együttműködési
lehetőségek tárgyában, illetve a környék történelmi, kulturális, természeti
értékeiről szóló ismeretterjesztő írásokkal.
Sárospatak, 2011. március 07.
/Dr. Dankó László/
elnök
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KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2010. év
Megnevezés

Előző
évi Tárgyévi
összeg
összeg
%
(eFt)
(eFt)
Induló tőke
0
0
Tőkeváltozás
3.940
7.354
Lekötött tartalék
0
0
Értékelési tartalék
0
0
Tárgyévi eredmény
3.419
- 3167
Közhasznú tevékenység tárgyévi
3.419
- 3167
vesztesége
Vállalkozási tevékenység tárgyévi
0
0
vesztesége
Egyéb
0
0

Változás
eFt

Megjegyzés

0
186,6
0
0
-92,6
-92,6

0
3.414
0
0
-6.586
-6.586

0

0

0

0
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