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. szeptember 27. 14.00.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti Elnökségi és Ellenőrző bizottsági tagok
Az elnök napirendi pontokra vonatkozó javaslatai:
1.
Szóbeli beszámoló a 2011. júniusi elnökségi ülés óta végzett elnöki
tevékenységemről. Az egyesület anyagi helyzete.
2.
A desztináción belül tervezett turisztikai beruházások pályázatai SKTE általi
támogatásra vonatkozó álláspontunk értékelése, esetleges felülvizsgálata.
3.
Az SKTE - Sárospatak Város Önkormányzata közötti 2011. évre szóló
együttműködési megállapodás végrehajtásának 3. negyedévi tapasztalatai
4.
2011. évi tervezhető tevékenységek, a 2012. évi önkormányzati együttműködésre
vonatkozó javaslataink megbeszélése.
5.
Az SKTE tagrevíziójának lezárása, hálózatépítés.
6.
Egyebek (turizmus törvény tervezete, az ebből fakadó lehetőségek, stb.).
Az elnökségi ülés napirendjét az elnökségi tagok azzal a változtatás nélkül egyhangúan
fogadták el.
Az egyes napirendi pontok kapcsán elhangzottak tartalmi ismertetése:
Ad1. Az elnök az elmúlt 3 hónapban a 2. negyedévi elnökségi ülés óta eltelt időszak
fontosabb eseményeit ismertette és értékelte.
A 2009-es MVH kiadványpályázat tavaszi összetett feladatot jelentő elszámolása,
hiánypótlása és helyszíni ellenőrzése után az MVH átutalta az 1.350 eft támogatást.
A májusi pálinkatúra magánszállásainak számláit az érintettek sürgetése okán kifizettük,
annak ellenére, hogy egyesületünk - jutalékkal növelt 618 eft összegű - számláját a
megyei önkormányzat nem fizette ki. Ebből érdemes a tanulságokat levonnunk.
A júliusi tagfelvételi dömping bevételei terhére augusztusban pályázat keretében 100 eftal támogattuk a „Berek Fesztivál” rendezvényt, melyért a szervezők a honlapjukon,
plakátjaikon támogatóként szerepeltették egyesületünket és tourinform irodánkat.
Az MT Zrt segítségével az országos médiában promóciós támogatásban részesítettük a
tolcsvai borfesztivált, s ezzel elértük, hogy Tolcsva Község is belépett egyesületünkbe.
Horváth Anita tourinform munkatárs részt vett az augusztus végi krosnói testvérvárosi
delegációban, ahol a főtéri borgasztronómiai és kulturális rendezvény keretében
Sárospatak standján adott tájékoztatást az érdeklődőknek.
A Szent Erzsébet Út görög katolikus zarándoklat résztvevőit elkísértük Komlóskáig.
Megkíséreltünk egy 2010 évi 119eft NCA-s támogatás szakmai és pénzügyi elszámolását,
anélkül, hogy a pályázati dokumentációt megtaláltuk volna.
A Turizmus Világnap kapcsán játékos attrakciót hirdetett egyesületünk TDM menedzsere
Sárospatakon, melynek keretében felhívjuk a figyelmet a turizmus fontosságára.
Az egyesület számláin és házipénztárában a mai napon 1.300 eft áll rendelkezésünkre.
Az elnöki tájékoztatót az elnökségi tagok megvitatták és egyhangúlag elfogadták.
Ad2. Az SKTE a desztináción belül tervezett turisztikai beruházások pályázatai
támogatására vonatkozó álláspontját a www.zemplenitajak.hu honlapon elhelyeztettük.
Az egyesületi teljes jogú tagságon túl más előfeltételt nem támasztunk a támogató levél
kiadásához. Az MVH vidékfejlesztési pályázatokban a 100 pontos értékelésben 5 pontot
jelent a helyi TDM-el való együttműködés, ezért júliusban jelentős (20) számú
(várhatóan 9 csak átmeneti) tagbővülés következett be. Szabályozás hiányában fogadtuk
a sárospataki desztnáción kívüli beregi, felső-szabolcsi és szatmári jelentkezők is. Az
elnök javasolta, hogy amíg Kisvárda és Vásárosnamény térségében nem alakul TDM, ezt
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a lehetőséget tartsuk fenn (a szomszédos területek pályázói nem jelentenek konkurenciát
a zemplénieknek, mert nem a ZTVE területének támogatási kereteire pályáznak).
Az elnöki tájékoztatót az elnökségi tagok megvitatták és egyhangúlag elfogadták.
Ad3. Az SKTE- Sárospatak Város Önkormányzata közötti 2011. évre szóló
együttműködési megállapodás végrehajtásának 3. negyedévi tapasztalatairól az elnökség
és az FB tagjainak az elnök, alelnök és a tdm menedzser is tájékoztatást adott.
Az önkormányzat – pályáztatás keretében – bevonta egyesületünket a „CARAT”
négyoldalú ENPI program realizálásába. A „Kárpátok régió, mint vonzó turisztikai
desztináció” projekt egy határokon átnyúló TDM kialakítását célozza a Kassa EKF 2013
NGO, mint főkedvezményezett koordinációja mellett. AZ SKTE a projekt szakmai
műveleteiben a július 7.-én aláírt vállalkozási szerződés szerint 11.608 euró értékben
vállalt feladatokat. A műveletek egy részét (5400 euró) az elnök és a TDM menedzser
realizálja külön díjazás nélkül, míg a szakfordítási feladatok 6208 euró keretösszegben
továbbadásra kerültek. Ezen túl a szakmai segítségnyújtásért az önkormányzattól
használatra kapunk egy projekt keretében beszerzendő laptopot és egy projektort.
Sajnos a napi együttműködés a műv ház hozzáállása miatt nem ideális (személyzet
helyettesítése, informatikai támogatás). A takarékossági hírek szerint bizonytalan a műv
ház és az Újbástya téli üzemeltetése, s ezért a szolgáltatási szerződésben vállalt téli
tourinform nyitva tartás is.
Az elnöki tájékoztatót az elnökségi tagok megvitatták és egyhangúlag elfogadták.
Ad4. 2011. 4. negyedévi tervezhető tevékenységek körében kívánjuk az október 28.-i
sárospataki önkormányzati testületi ülés előkészítő anyagaiban és az ülésen élőszóban
azt kezdeményezni, hogy a 2012-es évtől az önkormányzatnál határozzanak meg
turisztikai előirányzatot olyan formában, hogy abból a tourinform iroda és a tdm
üzemeltetésre közvetlenül az egyesület kaphasson effektív anyagi támogatást. Erre a
parlament elé kerülő turizmus törvény is várhatóan kötelezni fogja az önkormányzatokat.
A szeptemberi Aszúünnephez kapcsolódóan tervezett borturisztikai rendezvény a
Tokajvinum Hungaricum Egyesülettel együttműködésben sajnos bizonytalan időre
elhalasztásra került (programtorlódás, TK likviditási nehézségei), de megrendezéséről
nem mondtunk le.
A világörökségi törvényből fakadó fejlemények turisztikai, rendezvény vonatkozásai
lehetnek majd látványos elemei jövőbeni 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 CARAT programjában való részvétel,
amely két éves időtávú, s lehetőséget biztosít desztinációnk számára a kassai, ungvári és
nagybányai desztinációkkal való kapcsolatépítésre, együttműködésre.
Ad5. 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.
AZ elnök javaslatára az eddig tagdíjat nem fizetett tagjainkat töröljük a nyílvántartásból.
Ad6. Az elnök ismertette a turizmus törvény tervezetét és az egyesület számára abból
fakadó lehetőségeket. Legfontosabb változásnak az önkormányzati tagok IFA
bevételeinek – TDM tagsági részarány szerinti – turisztikai célokra való átadása jelenti
(ez nem automatikusan az SKTE számláján kell megjelenjék, tehát itt további lobbizásra
lesz szükségünk).
Sárospatak, 2011. szeptember 27.

……………………………………………
jegyzőkönyvvezető

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