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Előterjesztés 

 
Napnyugat Turisztikai Egyesület pályázata – Napnyugati Napok  

Előfinanszírozás 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Önkormányzatunk a tavalyi évben csatlakozott a Napnyugat Turisztikai Egyesülethez. Az 

egyesület sikeres pályázatot adott be a helyi LEADER egyesülethez. 

E pályázat keretében 2014. szeptember hónapban kerül megrendezésre a Napnyugati Napok 

rendezvény sorozat. Ehhez a pályázathoz 6 település csatlakozott: 

Sopronkövesd, Nagycenk, Szakony, Gyalóka, Répcevis és Zsira 

A pályázaton elnyert támogatás összege: 10.000.000.- 

A finanszírozás formája: utófinanszírozott. 

 

A hétvégék felosztása a következőképpen alakult: 

Szeptember 13-14  Szakony, Gyalóka 

Szeptember 20-21.  Sopronkövesd, Répcevis 

Szeptember 27-28.   Nagycenk, Zsira 

 

A települések az általuk választott hétvégén rendezik meg - a pályázati kiírásnak megfelelően, 

a pályázati elképzelés szellemiségével és az egységes arculat figyelembevételével - az általuk 

vállalt programokat. Nagycenk a Szüreti Napok rendezvényeivel csatlakozik a 

programsorozathoz. 

A megnyert összeg egyenlő arányban oszlik el a hat település között. 

A pályázat tételei településenként:  

2 db fedett kerékpártároló 

1 db mobil WC 

valamint a már említett programokra 900000.-, mely magába foglalja a következőket: 

1000 db szórólap 

30 db hirdetés 

100 db plakát 

Helyi ízek asztala, helyi specialitások 

Fellépői tiszteletdíjak 

Kerékpár verseny  

 

Az egy településre jutó teljes összeg így 1.666 millió forint. 

Az egyesületnek nem áll rendelkezésére az előfinanszírozáshoz szükséges forrás. A részt vevő 

6 település közül 3 – Gyalóka, Szakony, Répcevis – már jelezte, hogy a település 

költségvetése nem teszi lehetővé azt, hogy előfinanszírozzák a saját részüket. 

A pályázat ügyében összehívott megbeszélésen a következő megoldási javaslat született: 

A 3 nagyobb település – Zsira, Sopronkövesd, Nagycenk – vállalja, hogy március folyamán a 

teljes rá eső összeget megelőlegezi, átutalja az egyesület számára. Az így befolyt összegből 

minden település számára beszerzésre kerülnek a pályázatban megnyert eszközök (mobil WC, 

kerékpártároló). Az eszközbeszerzés után az egyesület kifizetési kérelmet nyújt be az MVH 

felé. A szeptemberi rendezvényekig ez az összeg (mintegy 3.6 millió forint) már visszakerül 

az egyesület számlájára, megtörténik az utófinanszírozás, és ezáltal finanszírozható lesz az 

őszi programsorozat is. 

 



Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat megvalósításához hagyja jóvá az 

önkormányzatunkra eső pályázati összeg előfinanszírozását a Napnyugat Turisztikai 

Egyesület számára! 

 

…./2014.(….) önkormányzati határozat  

 
 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Napnyugat Turisztikai 

Egyesület -  Zsira, Fő utca 37.-Napnyugati Napok  rendezvénysorozat projektjének  

előfinanszírozását határozza el , 1.666 ezer Ft összegben. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az elnyert pályázati összeg 
Önkormányzatra eső részének megfelelő -  kölcsönszerződés aláírására. 
 
 
Felelős: Csorba János polgármester 
 
Határidő: szerződés szerint  
 
 
Nagycenk, 2014. február 21. 

 

 

      Csorba János 

      polgármester  

 

 

 

 


