Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület
Sárospatak Szent Erzsébet u. 3.
Az SKTE Elnökségi ülés jegyzőkönyve
Az elnökségi ülés helye: Sárospatak, Polgármesteri Hivatal Alpolgármesteri iroda
Az elnökségi ülés időpontja: 2011. június 27. 14.00.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti Elnökségi és Ellenőrző bizottsági tagok
Az elnök napirendi pontokra vonatkozó javaslatai:
1.
1.
Szóbeli beszámoló a 2011 március 7.-i elnökségi ülés és közgyűlés óta
végzett elnöki tevékenységemről.
2.
Az SKTE desztináción belül tervezett turisztikai beruházások pályázatai
támogatására vonatkozó álláspontjának megvitatása, elfogadása.
3.
Az NGM helyi tdm regisztrációs pályázat eredménye, a térségi tdm-ben való
szerepvállalás, pályázati részvétel lehetőségei.
4.
Az SKTE- Sárospatak Város Önkormányzata közötti 2011. évre szóló
együttműködési megállapodás végrehajtásának 1. félévi tapasztalatai
5.
2011. 2. félévi tervezhető tevékenységek, rendezvénytervek és attrakciófejlesztési
lehetőségek (MT Zrt, szeptemberi Aszúünnep).
6.
Az SKTE alapszabály szerinti tagrevíziója, hálózatépítés, új tagok toborzása.
7.
Egyebek (2 db önkormányzati flottás mobiltelefon használata).
Az elnökségi ülés napirendjét az elnökségi tagok azzal a változtatás nélkül egyhangúlag
fogadták el.
Az egyes napirendi pontok kapcsán elhangzottak tartalmi ismertetése:
Ad1. Az elnök az elmúlt több, mint 3 hónapban az elnökségi ülés és a közgyűlés óta
eltelt időszak fontosabb eseményeit ismertette és értékelte.
Három kiállításon vettünk részt a Pataqua, SIDINFO és a Műv Ház közreműködésével:
• Kassa Tour 2011
• Utazás 2011 kiállítás és a szakmai napra sajtóanyag készítése,
• „Menjünk világgá” Utazási Kiállítás, Miskolc.
A tourinform irodavezetővel jó munkakapcsolat alakult ki, s bár nem kapta meg az ígért
diplomás minimálbért, nagyon lelkesen végzi az egyesület érdekében a tdm menedzselési
társadalmi munkáját. Miután a munkáltatójától nem kap bérlettámogatást, ezért utazási
költségeit kompenzáljuk.
Bekapcsolódtunk a városmarketing tanácsadó testület munkájába és a május 20-21.-i
szezonnyitó hétvége rendezvényeinek koordinálásába, illetve ezen belül egy
örökségturisztikai szimpóziumot szerveztünk, a Tokaj-hegyalja világörökség központ
szakmai megalapozása szándékával. Sajnos a szálláskoordinációt nem sikerült
megvalósítani maradéktalanul, s ebből érdemes a jövőre nézve a tanulságokat
levonnunk.
A tavalyi kiadványok MVH elszámolásait rendeztem és a kifizetsi kérelmet, hiánypótlást is
benyújtottam, ezért számíthatunk 1.080 eft támogatás utólagos megfizetésére.
Az elnöki tájékoztatót az elnökségi tagok megvitatták és egyhangúlag elfogadták.
Ad2. Az SKTE a desztináción belül tervezett turisztikai beruházások pályázatai
támogatására vonatkozó álláspontja a következő: egyelőre az egyesületi teljes jogú
tagságon túl más előfeltételt nem támasztunk a támogató levél kiadásához.
Amennyiben a fejlesztés helyszíneként megjelölt település nem TDM tag, a
nyilatkozatban szerepeltetjük, hogy nem fejlesztendő területre van tervezve a fejlesztés.
Akár a ROP-os, akár az MVH-s pályázatok esetében az elnök és a TDM menedzser dönt a
pályázati támogatás kiállításáról.
Abban az esetben tudunk egy pályázatot támogatni, ha:
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- a tervezett indikátorokról,
- a fenntarthatósági tervről,
- a tartalmi fejlesztésről és
- a TDM-mel való tervezett együttműködés módjáról megfelelő információ áll
rendelkezésre.
Emiatt azt kérjük, hogy min. 2 héttel a pályázat beadása előtt a megfelelő információkat
írásban juttassák el számunkra.
Az elnöki tájékoztatót az elnökségi tagok megvitatták és egyhangúlag elfogadták.
Ad3. Az elnök ismertette a 2010. december 15.-én megjelent NGM helyi tdm
regisztrációs felhívás alapján eredményesen lefolytatott regisztrációs eljárást, miután az
önkormányzat és a közgyűlés az együttműködési megállapodást elfogadta.
A térségi tdm kft megalakítási lehetőségeiről az elnök a szimpózium keretében
egyeztetett Zemplén másik 4 helyi (Fűzér, Sátoraljaújhely, Telkibánya, Tokaj)
egyesületével és felajánlotta az Újbástyát székhelyül, s egy kisebb iroda térítésmentes
használatát, amihez május 27.-én megkapta a képviselő- testület támogatását. A
társegyesületek egyelőre hivatalosan nem reagáltak a felajánlásra.
Ad4. Az SKTE- Sárospatak Város Önkormányzata közötti 2011. évre szóló
együttműködési megállapodás végrehajtásának 1. félévi tapasztalatairól az elnökség és
az FB tagjainak az elnök, alelnök és a tdm menedzser is tájékoztatást adott. A lehetőség
idén úgy nyílt meg az egyesület számára, hogy Sárospatak Város a turisztikai
előirányzatot „megpántlikázta”, s ennek szellemében az elnökség a Műv Házat bízta meg
„szolgáltatási szerződés” keretében a tourinform, a honlap és a turisztikai marketing
realizálásával. Sajnos az együttműködés nem ideális, ezért is kívánjuk a 2012-es évtől az
önkormányzatnál meghatároztatni a turisztikai előirányzatot olyan formában, hogy abból
a tourinform iroda és a tdm üzemeltetésre közvetlenül az egyesület kaphasson effektív
anyagi támogatást (ha erre az önkormányzat majd tud és akar anyagiakat elkülöníteni).
Az elnöki tájékoztatót az elnökségi tagok megvitatták és egyhangúlag elfogadták.
Ad5. 2011. 2. félévi tervezhető tevékenységek, rendezvénytervek és attrakciófejlesztési
lehetőségek körében a szeptemberi Aszúünnephez tervezünk nagyobb koncentrációt a
Tokajvinum Hungaricum Egyesülettel együttműködésben, továbbá a világörökségi
törvényből fakadó fejlemények turisztikai, rendezvény vonatkozásai lehetnek majd
látványos elemei tevékenységünknek. Az MT Zrt marketing igazgatónőjével szeretném
fenntartani és fejleszteni az együttműködésünket, elsősorban a termékfejlesztés és a
szlovák, lengyel (Krosnó) promóció vonatkozásában.
Feladat és egyúttal lehetőség is az önkormányzat ENPI programjában való részvétel,
amely két éves időtávú, kb. 11 ezer euro bevételhez (+laptop és projektor) juttatná
egyesületünket (ennek egy része kifizetésre fog kerülni további alvállalkozóknak).
Ad6. Az SKTE alapszabály szerinti tagrevíziója, hálózatépítés, új tagok toborzása
rendkívül vontatottan halad, ezért az elnök, alelnök és a tdm menedzser a következő
hónapokban további személyes erőfeszítéseket tesz a tagság stabilizálása érdekében, s
kérik az alapszabály betűjéhez képest a tagdíjbefizetéssel kapcsolatos türelem
tanúsítását legkésőbb a 3. negyedévi elnökségi ülésig.
Ad7. Az elnök és a tdm menedzser eddig a saját mobiltelefonjait használta, s ennek
költségét nem terheltük az egyesületre. A polgármester úr engedélyével csatlakoztunk az
önkormányzati flottához, két számot és készüléket vásároltunk. A telefonok költségeit
forrásai erejéig - az egyesület fogja állni. A mobil, valamint szgk, használatra, bejárásra
szabályzatot készítettünk elő, amit az elnökség megvitatott és elfogadott.
Sárospatak, 2011. június 27.
……………………………………………
jegyzőkönyvvezető

….……………………………………………….
Jegyzőkönyv hitelesítő
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