
                          Beszámoló a szakmai tevékenységről 
 
 
 
A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete 8 éve 2006 augusztus 1 - óta  működő 
közhasznú egyesület. Tevékenységünket a beszámolási időszakban  2013 – ban  is az 
elfogadott Alapszabályzatunkban megfogalmazott működési formában 
környezetvédelmi és területfejlesztési területen folytattuk. 
 
Közösségünk alapvetően Sárospatak város minden irányú értékmegőrzése és 
fejlesztése érdekében jött létre és tevékenykedik az egyesület sajátos 
eszközrendszerével. Feladatunknak tekintettük ahogyan az alapdokumentumban 
megfogalmaztuk  a mindenkori városvezetés – önkormányzat – munkájának 
segítését az egyesületi tagság széleskörű szakmai ismereteinek felhasználásával. 
 
Az alaptevékenységen túl a 2013 évre elfogadott Feladat Tervünkben 
megfogalmazottak végrehajtása során sok oldalú közhasznú tevékenységet 
végeztünk Sárospatak város és az itt élők javára. 
 
Tevékenységünket az előző évi pénzmaradványból, tagdíjbevételből, 
rendezvénybevételből, pártolói támogatásból és az adók 1% - a felajánlásaiból 
részünkre juttatott pénzeszközökből valósítottuk meg. 
Sajnos a korábbi sikeres pályázatainkkal szemben már másod ízben nem 
részesültünk a Nemzeti Együttműködési Alap  / NEA /  támogatásból. Ez sajnálatos, 
annak ellenére, hogy a döntéshozók mind a működésre, mind a szakmai tevékenység 
támogatására benyújtott pályázatunkat megfelelőnek találták és befogadták, nem 
részesültünk juttatásban. Örömteli, viszont, hogy már harmad ízben részesültünk, 
és növekvő mértékben az adók  1 % - os  felajánlásaiból. A visszajelzések szerint az 
idén ez a volumen tovább nő. 
 
Vállalt feladataink megvalósítása során tagjainkat a város szeretete egy élhetőbb 
város formálása, értékeink megőrzése és gyarapítása, környezetünk vonzóvá 
formálása – alapelvek vezérelték. Szervezetünk fizetett alkalmazottakkal nem 
rendelkezik, mind a tisztségviselők mind az önkéntesen munkát végzők díjmentesen 
végzik a széles skálán végzett munkájukat. Ennek ellenére a tagság aktivitásának, 
kapcsolatrendszerünknek köszönhetően tevékenységünket, rendezvényeinket, 
akcióinkat, fórumainkat jó színvonalon jelentős külső érdeklődés mellett a 
médiumok által történő nyilvánosság biztosításával tudtuk megvalósítani. Ennek is 
köszönhető, hogy az egyesület Sárospatak egyik legjelentősebb, legaktívabb 
szervezete, melyet a város vezetése és lakossága elismer és különböző fórumokon, 
több ízben írott formában is  köszönetnyilvánításra került sor. 
 
Jelenlegi taglétszámunk 155 fő.  Néhányan elköltöztek városunkból, sajnos 1 fő 
véglegesen eltávozott közülünk / elhalálozott /. Sajnálatos, mert mint vállalkozó 
nagyban segítette az egyesület tevékenységét. Az elmúlt időszakban 4 fő új tagot 
vettünk fel, törekedve a fiatalításra, mely tendenciát szeretnénk folytatni. 


