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SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS
Csatlakozás a Napnyugat Turisztikai Egyesülethez

Tisztelt Képviselő-testület!

2011. március 31-én Sopronkövesden, zsirai székhellyel az Alpokalja-Ikva mente
LEADER térség részét képező Alpokalja mikrotérség kilenc települése
(Sopronhorpács, Répcevis, Gyalóka, Szakony, Sopronkövesd, Völcsej, Lövő,
Röjtökmuzsaj és Zsira) és egy egyházközség megalakította a Napnyugat Turisztikai
Egyesületet.
A szervezet célja - mellékletként csatolt alapszabálya szerint - közösségi
összefogással az említett térség idegenforgalmi fejlődésének fenntartható
biztosítása. Az alapító tagok kulturális, sport, oktatási, településfejlesztési,
nemzetközi és egyéb gazdaságfejlesztési tevékenységek közös vállalásában
állapodtak meg.
Az alakuló ülésen jelenlévők Sopronkövesd község képviseletében Fülöp Zoltán
polgármestert választották az egyesület elnökévé, alelnöke Dorogi Árpád zsirai
polgármester. További két elnökségi tag Hollósi Péter Pál polgármester (Répcevis),
valamint az egyházközség képviseletében Bros Gergely, római katolikus atya.
Az egyesületi tagdíj jelenleg 25.000,- Ft/év/tag.
A Napnyugat Turisztikai Egyesület rövidtávú tervei között szerepel közös pályázatok
benyújtása, többek között kerékpáros pihenőhelyek kialakítására, turisztikai
kiadványok és egyéb marketingeszközök beszerzésére.
Az egyesület szoros együttműködésben kíván dolgozni az Alpokalja-Ikva mente
LEADER egyesület munkaszervezetével, valamint bízik abban, hogy idővel a
mikrotérség további települései is csatlakoznak ezen turisztikai fejlesztéseket célzó
partnerséghez.
Az egyesület ez évben a „Turisztikai és örökségvédelmi együttműködések
kialakulásának és elképzeléseinek támogatása térségünkben” elnevezésű
célterületre vonatkozó sikeres pályázatot nyújtott be az Alpokalja – Ikva mente
Leader Egyesülethez. Az elnyert 7.000.000,- Ft 100 %-os pályázati támogatás
lehetővé teszi az egyesület tevékenységében részt vevő települések idegenforgalmi,
elsősorban kerékpáros turizmushoz kapcsolódó fejlesztését.
Csatlakozásával Nagycenk település is részese lehetne ezen idegenforgalmi
fejlesztésnek.
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Javasolom, hogy mielőbb nyilvánítsuk ki szándékunkat az egyesülethez tagként
történő csatlakozásra. Kérem, hogy a T. Képviselő-testület az SZMSZ 12. § (1)
bekezdése alapján előterjesztésemet sürgősséggel vitassa meg, és az SZMSZ 16. §
(2) bekezdés c) pontja értelemszerű alkalmazásával, minősített szótöbbséggel
hozzon döntést.
Határozati javaslat:
Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja
szándékát a Napnyugta Turisztikai Egyesületbe (9476 Zsira, Fő u. 43.) történő
belépésre. Az Egyesület Alapszabályát ismeri és magára nézve kötelezőnek
fogadja el. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület határozata alapján
az Egyesület közgyűlésénél Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat tagként
történő felvételét kezdeményezze.
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