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. november 24. 15.00.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti Elnökségi és Ellenőrző bizottsági tagok
Az elnök napirendi pontokra vonatkozó javaslatai:
1. Szóbeli beszámoló a 2011. szeptemberi elnökségi ülés óta végzett elnöki
tevékenységemről – az október 28.-i sárospataki képviselő-testületi ülés.
2. A 2012. évi – közgyűlés elé kerülő – munkaterv megbeszélése.
3. Az SKTE - Sárospatak Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
2012. évre szóló módosítási irányai és lehetőségei - a helyi TDM akkreditációban vállalt
feladataink, a TDM cím esetleges visszaadásának következményei.
4. A térségi TDM kft létrehozásának helyzete.
5. A világörökségi borvidék (turizmus) fejlesztési lehetőségei - Dr. Takács András, NFM
Tokaj-hegyalja Térségfejlesztési Programiroda vezetője.
6. Egyebek (jelölő bizottság felkérése).
Az egyes napirendi pontok kapcsán elhangzottak tartalmi ismertetése:
Ad1. Az elnök az elmúlt 2 hónapban a 3. negyedévi elnökségi ülés óta eltelt időszak
fontosabb eseményeit ismertette és értékelte:
Az október végi sárospataki képviselő-testületi ülésre beszámolót készítettem, s
előterjesztésre, határozatra vonatkozó javaslatot tettem (csatolva).
Köszönetemet fejeztem ki az önkormányzatnak, hogy a tourinform iroda átadása révén
részt vehettünk a TDM pályázaton, s 2 fő alkalmazásának megteremtésével biztosították
a pályázathoz előfeltételül szabott Tourinform Sárospatak iroda üzemeltetését. A testület
elfogadta az egyesület és a hozzá csatolt Művelődési Házi vonatkozó beszámolót. Utóbbi
szerint minden rendben zajlik, s a 8 MFt elköltése is időarányos. Sajnos magam nem
értek ezzel egyet, de nem kívántam a ZTV kamerái előtt erről a kérdésről nyílt vitát
kezdeni (nem is láttam értelmét, hisz érzékeltem az erőviszonyokat). A testületi ülés
hangulata és az azóta kapott jelzések alapján nem látok érzékelhető elmozdulást a 2012.
évi egyesületi támogatás tartalmának és technikájának módosítása tekintetében.
Október végén LEADER pályázatot nyújtottam be az örökségértékeink népszerűsítésére
(work-shop, CD kiadvány, 30 perces PR film, study tour Tokaj-hegyalján) 2,2 MFt
értékre, melyhez a pályázat összeállítása, együttműködési megállapodások, ajánlatok, az
elektronikus feltöltési jogosultság megszerzése komoly utánajárást és munkát igényelt.
A CARAT projekt alvállalkozóiként primer és szekunder kutatást végeztünk, s fordítattunk
le előbb a kérdőíveket magyar, majd a tanulmányt angol nyelvre.
Elkészítettem a 2012. évi munkatervünket és felújultak a 2010 decemberében kezdett
tárgyalások a térségi TDM kft létrehozása tárgyában.
Dr. Szabó Rita hozzáfűzte, hogy javasolta a sárospataki Képviselő-testület felé: ne
szülessen elsietett döntés a tourinform iroda 2012-es üzemeltetéséről. A LEADER
pályázat kapcsán pedig jelezte, hogy a filmkészítésre vonatkozó ajánlatkérésnél – szóban
– a pályázatban szereplőnél kedvezőbb összegre vonatkozó jelzést is kapott, amiről
értesítette az elnököt. Az elnök reagálásában jelezte, hogy a tourinform független
üzemeltetése előfeltétele az eredményes TDM szakmai munkának. A filmre vonatkozóan
pedig utalt a Hollywood bölcsője c. imázsfilm és a Sárospatak kisfilm különbségeire.
Az elnöki tájékoztatót az elnökségi tagok – az elnöki kiegészítésekkel - megvitatták és
egyhangúlag elfogadták.
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Ad2. Az SKTE 2012. évi munkatervét (csatolva) az elnök előzetesen emailben kiküldte,
annak vázlatos ismertetésére szóban került sor. A tervezett feladatokat reálisan csak
akkor tartja végrehajthatónak, ha szakképzett, nyelveket beszélő, agilis és független
TDM menedzser kerül alkalmazásra. A Magyar Turizmus Zrt. is ragaszkodik a tourinform
irodánkénti 2 fő állandó munkatárshoz, ezért a 2012. évi feladatok és a TDM minősítés
megtartása a 3 fő alkalmazott meglétét kívánja.
Az egyesület anyagi lehetőségeinek, erodálódott tagsági körének ismeretében e
tekintetben érzékelhetően csak a Zemplénben legnagyobb vendégéjszaka számot (és
ezzel IFA bevételt+állami kiegészítést) magáénak tudható Sárospatak Város
Önkormányzatára lehet számítani. A szakmai tevékenység önkormányzati támogatására
és a bizalmi kapcsolat erősítésére az elnök felvetette maga helyett új elnök jelölését dr.
Szabó Rita Sárospatak Város alpolgármestere (egyben egyesületi alelnök) személyében,
továbbá javasolta Csatlósné Komáromi Katalin elnökségi tagságra jelölését. Dr. Szabó
Rita úgy nyilatkozott, hogy az elnöki tisztséget nem tudja vállalni, helyesebbnek látja, ha
Dr. Dankó László marad az egyesület elnöke.
A tájékoztatót, és javaslatokat az elnökségi tagok megvitatták és az elnökségi tag
jelölésére vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadták.
Ad3. Az elnök tájékoztatása szerint az SKTE- Sárospatak Város Önkormányzata közötti
2011. évre szóló együttműködési megállapodás végrehajtásának tapasztalatai szerint
sajnos a napi együttműködés az elnökségünk által kijelölt tagunk: a sárospataki
Művelődés Háza hozzáállása miatt nem volt ideális (személyzet helyettesítése,
informatikai támogatás), tagjaink a tétlenséget a díjfizetés elmaradásával büntették.
Miután írásbeli kéréseimet a Műv Ház vezetője gyakorta figyelmen kívül hagyta, s nem
tekintette feladatának - a 8 MFt-s közvetlen önkormányzati (turisztikai célú)
támogatásért - az egyesülettel kötött szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítését
(tourinform irodai helyettesítés esetlegesen, 2. (honlap gondozás) és 3. (TDM) pontok
abszolút nem teljesítése).
Az érintettek önkormányzati támogató döntésekkel szembemenő magatartására
vonatkozó – a polgármester úr felé megfogalmazott – tavaszi konkrét kifogásaimra
érdemi választ nem kaptam, s a szolgáltató magatartása sem változott meg. Ezért
kértem és kérem – alelnökünkön keresztül – a közvetlen önkormányzati támogatás
egyesület felé való biztosítását a testületi határozatban foglaltak figyelembe vételével.
Elnökként változatlan önkormányzati szemlélet mellett érdemi turizmusfejlesztési
munkára nem látok esélyt, erre támogató hiányában nem tudok vállalkozni, a TDM
akkreditációnk érdekében felvállalt, de 2011-ben teljesítetlen vállalások realizálását - a
műv ház szolgáltatási hajlandóságát megtapasztalva - irányításom alatt nem látom
megoldhatónak, ezért új tartalmú együttműködési megállapodás hiányában a TDM
címünkről való kényszerű lemondást kell javasolnom az elnökség és a közgyűlés felé.
A TDM címről való lemondás együtt jár a sárospataki turisztikai desztinációnak az
országban jelenleg kiépülő turizmusirányítási (és finanszírozási) rendszerből való
kimaradásával, valamint azzal, hogy a desztináció eredményes turisztikai pályázatai
érdekében a pályázóknak a tokaji, vagy a sátoraljaújhelyi TDM-hez kell csatlakozniuk.
Az elnöki tájékoztatót az elnökségi tagok megvitatták, maguk is kérik Sárospatak
polgármesterét a TDM cím feltételeinek való megfelelés támogatásában, ennek
hiányában a cím visszaadás kérdésének közgyűlés elé terjesztését támogatják.
Ad4. 2010. december 15.-én jelent meg a helyi és a térségi TDM szervezetek
akkreditációjára vonatkozó NGM pályázati felhívás. December 17.-én személyes
egyeztetésbe kezdtem, amit akkor még nehezen fogadtak el a tokaji és a sátoraljaújhelyi
TDM menedzserek. Január végi összegző feljegyzésemet csatolom a jegyzőkönyvhöz.
Sárospatak Város testületi határozattal ingyenes székhely-és irodahasználatot kínált fel
az Újbástyában 2014 végéig a térségi kft-nek, s most novemberben esély nyílik a kft
megalapítására. A konkrétumokról a november 25.-i erdőbényei megbeszélésen lesz szó.
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Ad5. A világörökségi borvidék (turizmus) fejlesztési lehetőségeiről Dr. Takács András, az
NFM Tokaj-hegyalja Világörökségi Térségfejlesztési Programiroda vezetője tartott
tájékoztatást. A világörökségi törvény végrehajtásából fakadóan egy kezelési terv,
valamint a nemzeti vidékstratégiához kapcsolódóan egy térségfejlesztési program
kidolgozása a feladata 2012-ben, melyek formálásához kérte a sárospataki TDM
segítségét is.
Az elnökség felhatalmazása alapján egy – világörökségi turizmusfejlesztési célú - elvi
együttműködési megállapodás kötésére kerülhet sor közöttünk még december hónapban.
Ad6. Az elnök az egyebek pont keretében javaslatot tett egy jelölőbizottság felkérésére,
egyrészt a hiányzó elnökségi tag, másrészt - az előzőek alapján várhatóan szükségessé
váló - új elnök jelölése végett. A választásra a 2012. évi 1. negyedévi rendes
közgyűlésen kerülhet sor, melynek előkészítését a regnáló elnök vállalta.
A jelölőbizottság felkért tagjai: Bodnár Mihály, Feró István, Kajati Mónika. A felkért tagok
a felkérést elfogadták.

Sárospatak, 2011. november 24.

……………………………………………
jegyzőkönyvvezető

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

3

