Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület
Sárospatak Szent Erzsébet u. 3.

Az SKTE Közgyűlés jegyzőkönyve
A közgyűlés helye: Sárospatak, Polgármesteri Hivatal Díszterme
A közgyűlés időpontja: 2011. március 7. 16.00.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti egyesületi tagok
Az elnök megállapította, hogy a tagok 50%+1 számánál kevesebb tag jelent meg a 16
órai időpontra, ezért az elnökség a meghívóban jelzett – alapszabályban szereplő –
módosított időpontú közgyűlést 17 órára – az eredeti napirendekkel - összehívta.
A megismételt közgyűlés időpontja: 2011. március 7. 17.00.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti egyesületi tagok
Az elnök napirendi pontokra vonatkozó javaslatai:
1.
Szóbeli beszámoló a 2010. november 30.-i elnökségi ülés és közgyűlés óta
végzett elnöki tevékenységről.
2.
AZ
SKTESárospatak
Város
Önkormányzata
közötti
2009.
évi
támogatásmaradvány elszámolásának megvitatása, elfogadása.
3.
A 2010. évre vonatkozó éves beszámoló megvitatása, elfogadása.
4.
Az NGM helyi tdm regisztrációs felhívásának ismertetése, a regisztrációs eljárás
elindítása. A térségi tdm-ben való részvétel lehetőségei.
5.
Az SKTE- Sárospatak Város Önkormányzata közötti 2011. évre szóló
együttműködési megállapodás megvitatása, elfogadása.
6.
A Tourinform Sárospatak 2011. évi üzemeltetésének átadása a Művelődés Háza és
Könyvtára részére szolgáltatási szerződés keretében.
7.
2011. évi tervezhető tevékenységek, rendezvénytervek és attrakciófejlesztési,
promóciós lehetőségek.
8.
Az SKTE alapszabály szerinti tagrevíziója, hálózatépítés, új tagok toborzása.
9.
Egyebek.
A közgyűlés napirendjét a 17 órától kezdődött ülésen megjelent tagok egyhangúlag
elfogadták.
Az egyes napirendi pontok kapcsán elhangzottak tartalmi ismertetése:
Ad1. Az elnök az elmúlt több, mint 3 hónapban az elnökváltással kapcsolatos jogi, banki
bejelentési formalitásokkal, a 2010. évi könyvelés lezárásával, Sárospatak Város
Önkormányzatánál a 2009. évi maradvány elszámolásával és visszautalásával, a 2011.
évi új együttműködési megállapodás előkészítésével, a helyi, valamint a térségi tdm
regisztráció ügyeivel, valamint a Kassa Tour 2011 és az Utazás 2011 kiállításon való
részvétellel, sajtóanyag készítésével foglalkozott.
Az elnöki tájékoztatót az egyesületi tagok tudomásul vették.
Ad2. Sárospatak Város Önkormányzata megalakulása óta támogatta a Sárospatak
Turizmusáért Egyesület tevékenységét, de mivel a szerződésekben foglaltakat nem
teljesítettük maradéktalanul (a sikeres regisztráció ellenére nem nyert a helyi TDM
pályázatunk), azaz az utolsó két év alatt adott támogatás jelentős része nem került
felhasználásra, az önkormányzat határozatban kérte a 2009. december 31.-éig –
nyilvántartása szerint - fel nem használt összeg visszautalását. A kompromisszummal
végződött tárgyalások eredményeként a 2010. évi felhasználásokat az önkormányzat
tudomásul vette, s egy közösen megállapított összeget: (3.529.260 Ft) kölcsönösen
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elfogadtunk. Ezen összeg visszautalása – a 2011. évi új együttműködési megállapodás
megkötése érdekében - 2011. február 16-án megtörtént.
Az elnök által ismertett határozati javaslatot a közgyűlés 12 igen, 2 nem és 1 tartózkodás
mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:
Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület Közgyűlésének
1/2011. (03. 07.) számú Határozata
A Sárospatak Város Önkormányzata és az SKTE közötti 2008. és 2009. évi
pénzügyi támogatás fel nem használt maradványának (3.529.260 Ft)
visszautalását az Önkormányzat számlájára a közgyűlés – a további
együttműködés és támogatás érdekében tudomásul veszi.

Ad3. Az elnök előterjesztésében sor került - az előzetesen az elnökség és az ellenőrző
bizottság által megtárgyalt és elfogadásra ajánlott - 2010. évre vonatkozó éves
beszámoló megvitatására és elfogadására.
Az elnök által ismertett határozati javaslatot a közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodás mellett
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület Közgyűlésének
2/2011. (03. 07.) számú Határozata
Az SKTE 2010. évre vonatkozó éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést
a közgyűlés elfogadja, annak közzétételére az alapszabály vonatkozó
rendelkezése szerint felkéri az elnökséget.

Ad4. Az elnök ismertette a 2010. december 15.-én megjelent NGM helyi tdm
regisztrációs felhívását, a regisztrációs eljárás elindítását, miután az önkormányzat és a
közgyűlés az együttműködési megállapodást elfogadja. A térségi tdm-ben való részvétel
lehetőségeiről az elnök egyeztetett Zemplén másik 4 helyi (Fűzér, Sátoraljaújhely,
Telkibánya, Tokaj) egyesületével. Az egyeztetések lezárásáról feljegyzést juttatott el a
társegyesületek elnökeinek január 23.-án. Egyben kéri az elnökség nevében a közgyűlés
részéről való megerősítését abban a szándékában, hogy a létrejövő térségi tdm kft-ben
100 eFT értékű törzsbetétet vásárolhasson az egyesület számára. Ennek fedezete
rendelkezésre áll a bankszámlán.
Az elnök által ismertett határozati javaslatot a közgyűlés egyhangú 15 igen szavazattal
elfogadta, és a következő határozatot hozta:

Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület Közgyűlésének
3/2011. (03. 07.) számú Határozata
Az SKTE a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett ismételt „helyi
TDM” regisztrációban részt kíván venni, ennek előfeltételei megteremtésére, a
pályázat összeállítására és benyújtására felkéri az egyesület elnökségét. TDM
pályázati támogatás 2011. évi benyújtását – az egyesület anyagi eszközei és
humán feltételeinek hiányos volta miatt – nem támogatja.
Az elnök által ismertetett határozati javaslatot egyhangú 15 igen szavazattal a közgyűlés
elfogadta, és a következő határozatot hozta.

Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület Közgyűlésének
4/2011. (03. 07.) számú Határozata
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A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az SKTE a Nemzetgazdasági Minisztérium által
meghirdetett ismételt „térségi TDM” regisztrációban részt vegyen, ennek
előfeltételei
megteremtésére,
a
közös
pályázat
összeállításában
és
benyújtásában való közreműködésre felkéri az egyesület elnökségét.
A Közgyűlés jóváhagyta továbbá, hogy a térségi TDM szervezet közhasznú
egyesület, vagy nonprofit kft formájában való megalakításában az Egyesület
alapító tagként, - kft alapítása esetén 100.000 Ft pénzbeli törzsbetét
vásárlásával – részt vegyen. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatását, és a
dokumentumok aláírását - az Egyesület Alapszabálya értelmében - az egyesület
elnöke számára engedélyezi.

Ad5. Mivel a Képviselő-testület tavaly a 12.855/243/2010. (IX. 02.) KT. számú
határozatával felbontotta a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel kötött
korábbi megállapodásokat, az elnök annak újbóli megkötését kezdeményezte. A
megállapodás-tervezetet Sárospatak Város Önkormányzata 2400-2/49/2011. (II. 25.)
KT. Számú határozata mellékleteként február 25-én elfogadta, s most az elnökség és a
közgyűlés döntésétől függően az egyesület részéről is aláírásra is kerülhet.
Az Egyesület – az állami támogatással növelt idegenforgalmi adóbevétel (IFA) terhére támogatást kap Sárospatak Város Önkormányzatától a tourinform 2011. évi
üzemeltetésére és marketingre, melynek összege a költségvetési rendeletben a
„Turisztikai célú kiadások” soron szereplő 10 millió Ft.
Turizmusszervezési és marketing feladatokra az Egyesületnek 2 millió Ft-ot biztosítanak,
melyet az Együttműködési Megállapodás feltételei (eseti jóváhagyás utáni folyósítás)
szerint vehetünk igénybe. Az Egyesület minden esetben célhoz kötötten, írásban
fordulhat a Képviselő-testület felé, amely konkrét feladat támogatásról ezen keretösszeg
terhére hozhatja meg Képviselő-testületi döntését.
Az Együttműködési Megállapodásban foglaltakat az elnökségi tagok egyhangúlag
elfogadták. Javasolják a közgyűlésnek a megállapodás elfogadását.
Az elnök által ismertett határozati javaslatot a közgyűlés 14 igen szavazattal, nem
szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:
Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület Közgyűlésének
5/2011. (03. 07.) számú Határozata
A Közgyűlés a Sárospatak Város Önkormányzata és az SKTE közötti 2011. évre
szóló Együttműködési Megállapodást jóváhagyja, a nyújtott támogatást
köszönettel elfogadja, s felhatalmazza az egyesület elnökét, hogy a
Együttműködési Megállapodást aláírja, s az abban foglaltak szerint eljárjon.

Ad6. Az elnök beszámolt a Tourinform Sárospatak 2011. évi üzemeltetésének átadása
indokoltságáról és működtetés átadásáról 2011. évre az egyesületi tagunk: A Művelődés
Háza és Könyvtára részére Szolgáltatási Szerződés keretében.
Az elnökség egyhangú, támogató szavazatával felkéri a Művelődés Háza és Könyvtárát az
egyesületi tourinform iroda üzemeltetésére, s az elnökség megbízza az elnököt
szolgáltatási szerződés megkötésével.
Az elnökség elfogadta az Együttműködési Megállapodás azon szakaszát, mely szerint a
Tourinform Iroda üzemeltetésére 8 millió Ft-ot, a finanszírozási igénynek megfelelően
közvetlenül a Művelődés Háza és Könyvtára részére folyósítson az Önkormányzat.
Ad7. 2011. évi tervezhető tevékenységek, rendezvénytervek és attrakciófejlesztési
lehetőségek témakörében áttekintésre került:
• A helyi TDM regisztráció pályázati anyagainak elkészítése,
• A térségi TDM megalakítása, azon belül az örökségturizmus, kulturális rendezvények
térségi koordinációja, szervezése,

3

•
•
•
•
•
•
•

a május 20-21.-i hétvége szezonnyitó programsorozat összehangolása, szervezése,
az „Örökségturisztikai szimpózium” hagyományteremtő célzattal való első
megrendezése,
A pünkösdi Szent Erzsébet ünnep és a Szent Erzsébet zarándokút, mint turisztikai
attrakció fejlesztésében való közreműködés,
a Végardó Fürdő 50. éves jubileumának megünneplésében való részvétel,
a Máté-napi Aszúünnep jelentősebb attrakcióvá fejlesztése,
desztináció szintű turizmusfejlesztési koncepció összeállítása és egyesületen belüli
társadalmi vitája, valamint
a 2009-ben megpályázott és 2010-ben megvalósított kiadványkészítés utólagos
elszámolhatóságának megkísérlése. Ha sikerülne az MVH-nál az 1.080 eft összeggel
elszámolni, akkor abból promóciós és installációs anyagok készítésére 5-600 eft-ot, a
TDM menedzselésre 400 eft-t és az egyesületi rezsikiadások fedezésére a beszedett
tagdíjakkal kiegészülő összeget fordítanánk.

Az elnök által ismertett határozati javaslatot a közgyűlés egyhangú 15 igen szavazattal
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület Közgyűlésének
6/2011. (03. 07.) számú Határozata
A Közgyűlés az Egyesület elnöksége 2011. évre vonatkozó szakmai
elképzeléseit tudomásul veszi és támogatja. Felhatalmazza az Egyesület
elnökségét, hogy a szakmai programot az anyagi és humán lehetőségek keretei
között újabb elemekkel gazdagítsa, de fedezetlen kötelezettségeket nem
vállalhat.

ad8. Az SKTE alapszabály szerinti tagrevíziója, hálózatépítés, új tagok toborzása
tárgyban az elnök jelezte azon szándékát, hogy az Alapszabály szerint a nemfizető tagok
tagságát megszüntetnénk.
A desztináció települései jobb lefedettsége végett felajánlanánk a passzív - turizmusfejlesztésben és promócióban kevésbe érdekelt - települési önkormányzatoknak a pártoló
tagsági statust, mely tagdíjjal nem jár, viszont az adatgyűjtés és frissítés,
programkoordináció terén talán nagyobb hatékonysággal végezhetné a tourinform
irodavezető és TDM menedzser a tevékenységét.
Az elnök által ismertett határozati javaslatot a közgyűlés egyhangú 15 igen szavazattal
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület Közgyűlésének
7/2011. (03. 07.) számú Határozata
Az Egyesület közgyűlése a tagrevízió Alapszabály szerinti végrehajtását
támogatja. Felhatalmazza az Egyesület elnökségét, hogy az Alapszabály adta
keretek között a tagsági kört bővítse, s a desztináció teljesebb lefedettsége
érdekében – saját döntési jogkörében - éljen a pártoló tagsági status
alkalmazása lehetőségével.
Ad9. Az Egyebek keretében az elnök bejelentette, hogy Sárospatak Város Képviselőtestülete dr. Szabó Rita alpolgármestert jelölte az alelnöki statusra.
A SIDINFO Kft-nél történt személyi és működtetési változások miatt a Kft. ügyvezetője a
TDM menedzseri munkát önkéntesen felvállaló Kajati Mónikát hatalmazta fel az
Egyesületben a SIDINFO Kft. képviseletére. Miután Siska Tamás már nem áll
jogviszonyban a SIDINFO Kft-vel és nem is tagja az Egyesületnek, javasolja az
elnökségből való visszahívását.
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Az elnök által ismertett határozati javaslatot a közgyűlés egyhangú 15 igen szavazattal
elfogadta, és a következő határozatot hozta:

Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület Közgyűlésének
8/2011. (03. 07.) számú Határozata
Az Egyesület közgyűlése Sárospatak Város Önkormányzata részéről az SKTE
elnökségébe alelnöknek delegált dr. Szabó Rita elnökségi tagságát és ezzel
együtt alelnöki tisztségét megerősítette.
A Közgyűlés az Egyesület elnökségéből Siska Tamást visszahívja.

A napirendi pontok megtárgyalását követően az elnök megköszönte a megjelent tagok
részvételét, aktív közreműködését, és a közgyűlés ülését berekesztette.

Sárospatak, 2011. március 7.

……………………………………………….
Jegyzőkönyvvezető

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

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