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Kedves Kolléga!

Mai hírlevelünkben örömmel tájékoztatjuk arról, hogy immár az országban tízedikként
Sárospatak is elnyerte a „Fogyasztóbarát Település” címet. Az oklevelet Koszorús László
fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár Aros János polgármesternek adta át
Sárospatak Önkormányzata által erre az alkalomra szervezett ünnepi közgyűlésen. Az
eseményen továbbá elismerésben részesült négy olyan megyei vállalkozás, akik a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság pozitív listájára kerültek fel. Ezúton gratulálunk nekik!
A Fogyasztóbarát Település díjátadóról készült összefoglalót, valamint interjút az alábbiakban
olvashatja.

Sárospatak is Fogyasztóbarát település lett

A Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkár 2015. március 27-én Sárospatakra
látogatott és Ünnepi Közgyűlésen átadta a város vezetésének a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által odaítélt „Fogyasztóbarát Település” címet. Koszorús László elmondta,
hogy a címmel a települések hozzáállását, a fogyasztók helyzetének javítására tett
intézkedéseiket ismerte el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, és nagy örömére szolgál, hogy
Borsod-Abaúj-Zemplén megye harmadikként díjazott települése lett Sárospatak,
Miskolc és Cigánd mellett. Sárospatak is pályázott a díjra, és a bíráló bizottság elismerte a
vállalt törekvéseket, a helyi vállalkozások által elért eredményeket. Sárospatak sokat tesz a
tudatos vásárlói magatartás népszerűsítéséért, a városa látogató turisták megelégedettségéért,
emelte ki Koszorús László, s mindemellett szólt a fogyasztóvédelmi hatóságok
szemléletváltásáról, mint fogalmazott, hatóságként nem inzultálni, hanem konzultálni
szeretnénk.

Az elismerő oklevelet Koszorús László, fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár adta
át Aros János polgármesternek.
Horváthné Szendrei Szilvia a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének felügyelőségvezetője beszámolt a térségre vonatkozó
fogyasztóvédelmi hatósági tapasztalatokról, majd köszöntötte a település jogkövető
vállalkozóit.

A képviselőtestület előtt vehette át pozitív listás tanúsítványát a Zafír Kereskedelmi Kft.
képviselője, Vaszilkó Ferencné vállalkozása, valamint Rusznák Istvánné vállalkozása.

Továbbá elismerést kapott még Hagymási Józsefné vállalkozó is, akit az üzletében
személyesen keresett fel a város polgármestere, a fogyasztóvédelemért felelős helyettes

államtitkár, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi
Felügyelőség vezetője.
Pozitív listára az kerülhet fel, aki fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzés alá vontak, és az
ellenőrzési szempontoknak maradéktalanul megfelelt.
forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóbarát elismerés Sárospataknak
Fogyasztóbarát település lett Sárospatak – az ezt igazoló oklevelet a legutóbbi
önkormányzati ülésen adta át Koszorús László fogyasztóvédelemért felelős helyettes
államtitkár Aros János polgármesternek.

Öt évig birtokolható
Mint elhangzott, a zempléni városban 13 úgynevezett pozitív listás vállalkozás van, amely
minden tekintetben megfelel a fogyasztóvédelmi kritériumoknak, emellett több helyi
kereskedőt ki is tüntettek kiemelkedően vásárlóbarát magatartásáért. A fogyasztóbarát
település cím elnyerésének körülményeiről először Koszorús Lászlót kérdeztem, aki

elmondta: a címre pályázhatnak az önkormányzatok. Ezt követően munkatársai „Mátyás
király álruhájában” többször is ellátogatnak az adott településre, majd tapasztalataikat
összegzik. Sárospatakon a 19 ellenőrzésből messze az átlag alatti arányban találtak
szabálytalanságot az ellenőrök – közölte a helyettes államtitkár. A címet öt évig lehet
birtokolni, majd újra pályázni kell. Mindez nem jár pénzzel, vagyis a program önkéntes
vállaláson alapul. Mint hozzáfűzte, Sárospatakon sokat nyomott a latba az is, hogy új
közösségi tereket alakított ki az önkormányzat, az egészségügyi ellátás összes helyi
szolgáltatása elérhető egy helyen és a helyiek biztonságát is növelték egy térfigyelő
kamera hálózat kialakításával.
Eddig három település
Aros János polgármester szerint a díj egy olyan újabb elismerés, amelyre a város
minden lakója büszke lehet. Mint kérdésünkre válaszolva elmondta, igyekeznek odafigyelni
arra is, hogy a megtévesztésre alapuló vállalkozások, vagy a hasonló célú árubemutatók
elkerüljék a várost. Ebben segítséget kértek, és gyakran kaptak is segítséget a lakosságtól. A
helyi vállalkozók közül elismerést kapott például a zöldség és gyümölcsértékesítéssel
foglalkozó Rusznák István, aki cégfilozófiáját egy mondatban foglalta össze: csakis olyan
termékeket árusít, amelyet maga is megenne. Hozzátette: büszke a díjra és ki is teszi majd az
üzletében az oklevelet. Ugyancsak elismerték az egyik helyi műszaki bolt fogyasztóbarát
hozzáállását is, Soltész József boltvezető szerint a széles választék és a korrekt tájékoztatással
egybekötött precíz kiszolgálás miatt vált boltjuk érdemesnek az elismerésre.

A megyében sikeresnek mondható a fogyasztóbarát település program, hiszen több település
benyújtotta már a pályázatát, amelynek az első eredményei már meg is születtek – mondta el
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Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének vezetője. Mint hozzáfűzte, eddig Miskolc és Cigánd
kapta meg a címet, de több település is benyújtotta pályázatát.
forrás: sarospatak.hu; Bódisz Attila
Kérem engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét facebook oldalunkra, ahol megtalálja eddig
megjelent híreinket.
Az oldalt az alábbi linkre kattintva érheti el:
facebook.com/kedveskollega
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