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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce   5/2009. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 27. napján, 19.00 
órakor a Kölcsey Ferenc út 66. szám alatti önkormányzati épületének Könyvtár helyiségében 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Papp Tibor   polgármester, 
Papp Dezső  alpolgármester, 
Biczó Ervin  képviselő,  
Tornyos Ottóné képviselő, 
Boldizsár András képviselő,  
Bánkövi Péter  képviselő, 
 
 
Tanácskozási joggal megjelent: 

 Preczlik Gábor   körjegyző 
Kevy Albert     természetvédelmi oktatási és ökoturisztikai osztályvezető 

 Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság(1. napirend alatt) 
Máté Mihály    Szőceén Területileg illetékes személye,  

Nemezeti Park Igazgatósága (1. napirend alatt) 
 
Papp Tibor polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 6 tagja közül 6 fő jelen van, a határozatképességet megállapítja, a 
tanácskozást megnyitja. Javaslatai alapján a testület a következő napirend tárgyalását 
határozza el: 
 
Napirend: 
 
1.) Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében kiírásra került Turisztikai 
Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatását célzó pályázat megtárgyalása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester, Kevy Albert /Őrségi Nemzeti Park/  
 
2.) Zalalövői Általános iskola költségvetésének módosítása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
3.) Aktuális pályázati kérdések megtárgyalása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
4.) Polgármesteri beszámoló a két ülés között történtekről. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
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Napirend tárgyalása: 
 
1.) Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében kiírásra került Turisztikai 
Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatását célzó pályázat megtárgyalása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester, Kevy Albert /Őrségi Nemzeti Park/  
 
Papp Tibor polgármester: Pályázat jelent meg korábban a napirendünket érintően, mely az 
Őrségi és az Szentgotthárdi Kistérséget sok millió forinthoz juttatná marketing területen. 
Meghívtuk a mai napra Kevy Albert Urat, hogy nagyobb rálátásunk legyen  erre a nem éppen 
magyar nyelvű megfogalmazásra. Vannak kétségeim, de aki ebből kimarad, az az előnyöket 
sem élvezi. Egyesület létrehozására van szükség, melyet fenn is kell tartani. Ha tagjai akarunk 
lenni , akkor idegenforgalmi adó bevezetésére kényszerülünk, ennek a 20% + 20% százalékát 
leszünk kötelesek befizetni. Átadja a szót Kevy Albertnek. 
 
Kevy Albert Természetvédelmi oktatási és ökoturisztikai osztályvezető Őrségi Nemzeti 
Park Igazgatóság (a továbbiakban:TOÖOŐNPI): Mindenekelőtt megjegyzi: kiváló 
európai desztinációt ért el az Őrség korábban. Turisztikai desztináció management. Mit is 
jelent ez a szó? A civil szféra az általános európai tapasztalatok szerint lényegesen sikeresebb 
Európában, mint a közszféra a turisztika területén. A kistérségek összefogás a piacot 
előnyösebb helyzetet teremt. Az elnevezés egy magyar minisztériumban született. A 
management feladata lesz a helyi turisztikai termékek piacra vitele. Mindent, szinte ami az 
adott turisztikai területen értékkel bírhat. Eredményesebb értékesítés a cél. Ennek azonban 
költsége van. A managementet fizetnie kell valakinek. Osztrák példát említ.  
Hogy ne nulláról induljanak a kistérségek ezért Magyarországon is pályázatok kiírására került 
sor. A két fordulós pályázat első része egy regisztrációs feltételeknek megfelelést vizsgáló 
eljárás volt. Eredeti cél az Őrség önálló indulása volt, azonban a vendégéjszakák száma nem 
érte el a 40.000 –ret. (Csak 27.000 volt). Több szomszédos kistérség is érdeklődött. 
Szentgotthárddal indult együtt a kistérség. Az első fordulót sikerrel vette közösen a két 
kistérség. Kiírták már a második fordulót. Be kellene adni. 50 millió forintot lehetne nyerni a 
profi stáb kialakítására (minimum 2,5 fő), profi honlap létrehozására. Az 50 millió forint két 
évre szól. Az ezt követő öt évben az egyesületi tagoknak kell majd fenntartani a szervezetet és 
a működést évi 20 millió forint költségvetéssel. Az önkormányzatok az idegenforgalmi adó 
20%320%-át fizetnék be, esetleg évi egy összegű befizetésről is lehetséges, de akkor erről is 
dönteni kell majd. Alapkritérium a pályázatnál, hogy az önkormányzatok is beszálljanak. Az 
összefogás a lényeg, anélkül nincs siker. Az egyesület helyett esetleg non profit forma is 
szóba kerülhet. Sem rábeszélni, sem kizárni nem akarnak ebből senkit. Hét éven át kiadást fog 
ez a tevékenység eredményezni! Az EU-ban egyszer már bemutatkozott az Őrség, nemsokára 
újra bemutatóra kerül sor. A régiónkban kb 10-15 induló van ebből 5 nyertes várható. 
Részvételről kellene dönteniük és sikeres pályázat esetén 2010 –től indul a projekt. 
 
Boldizsár András képviselő: Mi történik, ha megalakul az egyesület, a pályázat viszont nem 
nyer? 
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Kevy Albert (TOÖOŐNPI): Az egyesület az alapszabálya alapján működik tovább, a tagság 
el fogja dönteni. 
 
Papp Dezső alpolgármester: Elmondja, hogy a saját tapasztalatai alapján az előző években 
rendre visszaestek a turisztikai bevételek az Őrségben. Az információi Velemérről és 
Őriszentpéterről származnak. 
 
Kevy Albert (TOÖOŐNPI): Veleméren és Pityerszeren az idei évben van 5-10% -os 
visszaesés. A nyolcvanas évek sikerszériáit a 2000-res években legfeljebb alulról tudtuk 
súrolni. Tömegturizmusra az Őrségben, úgy mint a Balatonon nem számíthatunk, de azért az 
optimumtól még messze vagyunk. Az Őrség egy jól csengő márkanév, termékfejlesztésekre 
van szükség. Az Őrségből még sok minden kihozható turisztikailag, el kell érnünk, hogy 
figyeljenek az Őrségre. 
 
Papp Tibor polgármester: Megköszöni a meghívott előadóknak a tájékoztatót. (Elhagyják a 
termet) Amennyiben csatlakozni akarunk idegenforgalmi adót kell bevezetnünk 2010. január 
1-től kezdődően.  
 
Szőce község képviselő-testülete 6 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 

23/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
 
1. Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Őriszentpéteri és a Szentgotthárdi kistérségek települési önkormányzatai, kistérségi 
társulásai, turisztikai szolgáltatói és vállalkozásai valamint civil szervezeteinek tagságával 
egyetlen olyan közös turisztikai egyesület jöjjön létre, amelynek feladata mindkettő 
kistérség turizmusának fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása. A Képviselő-testület 
egyetért azzal is, hogy a Szentgotthárd Város Önkormányzata az így létrejövő 
egyesületnek tagja legyen. 

 

2. Szőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az így 
létrejövő turisztikai egyesület céljainak megvalósítására a Nyugat-dunántúli Operatív 
Program keretében meghirdetett Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek 
támogatása című, NYDOP-2008-2.4.1/.A kódszámú pályázati felhívás kapcsán támogatási 
kérelem kerüljön benyújtásra úgy, hogy a vezető partner az Őrségi Többcélú Kistérségi 
Társulás legyen. 

 

3. Szőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a 2. pontban 
meghatározott pályázati projekt megvalósításának időtartalmára és a projekt befejezésétől 
számított 5 éven keresztül az önkormányzat éves idegenforgalmi adójának 20%-át a TDM 
munkaszervezet turisztikai fejlesztési és működési feladatainak ellátására biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Papp Tibor polgármester  
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2.) Zalalövői Általános iskola költségvetésének módosítása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester ismerteti a 2009. évi költségvetés módosítása előterjesztésének 
főbb okait, számait. A Zalalövői Általános Iskola HEFOP 3.1.3 /B-09/3.- 2009-05-0161/1.0 
pályázaton vissza nem térítendő támogatás formájában 8.79.512,- Ft-ot nyert, továbbá az 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottságtól 30.000,- Ft-ot kapott az iskola. Ezekkel az 
összegekkel kell módosítani a költségvetést. 
 
Szőce község képviselő-testülete 6 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 

 24/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete- mint az Intézményfenntartói 
Társulásban részt vevő önkormányzat- a Zalalövői Általános Iskola vonatkozó 2009. évi 
költségvetés módosítását a 1. számú mellékletben meghatározottak szerint elfogadja. A 2009. 
évi kiadások a módosítást követően összesen 181.415.000,- Ft összegben kerülnek 
megállapításra. A 2009. évi bevételek a módosítást követően összesen 181.415.000,- Ft 
összegben kerülnek megállapításra. A képviselő-testület ezen határozattal a 2009. február 12-
án kelt 3/2009. számú határozatát módosítja. 
 
 Felelős: Papp Tibor polgármester  
 Határidő: folyamatosan  
 
3.) Aktuális pályázati kérdések megtárgyalása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
A CÉDE Sportöltöző pályázat beadásához képviselő-testületünk 21/2009. számú határozatot 
hozott. Az ÁFA-val kapcsolatos változások számítása miatt azonban ezek az összegek is 
változtak, kérem fogadjuk el. Röviden ismerteti a beadandó pályázat részleteit. A Nyugat-
dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (NYDRFT) (9400 Sopron, Csatkai utca 6.) pályázatot 
hirdetett, az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, 
valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján a helyi 
önkormányzatok fejlesztési feladatai önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása területi 
kötöttség nélkül (CÉDE) támogatás elnyerésére. 

A meghatározottakra pályáztunk. A sportöltözőt és raktárépületet kívánnánk felújítani. 

 
Módosító javaslata az előzőekhez képest: A saját forrás 707 819, -Ft. lesz 809 733, -Ft.  
helyett, a támogatásból elnyert összeg 4 010 977,- Ft. lesz 4 588 487, -Ft. helyett, az összesen 
sorok 4 718 796,-Ft. lesz 5 398 220, -Ft. helyett. 
A képviselő-testület 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza:, egyben a 21/2009. számú képviselő-testületi határozatot visszavonja: 
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25/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
A Szőce Képviselőtestület/Közgyűlés/Tanács ülésén úgy határozott, hogy a Nyugat-dunántúli 

Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK 

TÁMOGATÁSA TERÜLETI KÖTÖTTSÉG NÉLKÜL (CÉDE) ELŐIRÁNYZATRA, ANNAK 23. §. b.) 

pontja helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztések, 

kivéve a TEUT keretében támogatható tevékenységeket; jogcím) támogatására pályázatot 

nyújt be. 

A pályázat célja: 

 Szőce Sportöltöző és Önkormányzati raktárépület felújítása  

A fejlesztés megvalósulási helye: Szőce, Dózsa Gy. út 2., Szőce Kölcsey F. út 63. 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

 

Megnevezés Összege (Ft-ban) 

Saját forrás 707819 

Hitel 0 

Támogatásból igényelt összeg 4010977 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás 0 

Összesen 4718796 

 

A Képviselőtestület/Közgyűlés/Tanács a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi 

költségvetéséről szóló _1/2009(II.12)_. számú Költségvetési Rendeletében/ határozatában 

biztosítja a költségvetés _8.§ (1) bekezdése alkalmazása során. A testület felhatalmazza a 

polgármestert/Társulási Tanács elnökét a pályázat benyújtására. 

 
A képviselő-testület a 21/2009 . számú határozatát visszavonja. 
 

 Felelős :  Papp Tibor  polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
4.) Polgármesteri beszámoló a két ülés között történtekről 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: A buszvárók kicserélésével problémák vannak. Az előzetesen 

kalkulált költségek várhatóan a közbeszerzési eljárás miatt nagyon megdrágulnak. Úgy 
néz ki, ha magunk építenénk meg társadalmi munkából, közbeszerzés nélkül, akkor 
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nagyon sok pénzt meg lehetne spórolni. A közös indulás miatt azonban közbeszerzést 
kellett kiírni. 

Papp Dezső alpolgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a Pintérék előtti buszmegálló 
alatt kút van, ezért a betonrészt nehogy elbontsa valaki, ha bontásra kerül sor. 

Tornyos Ottóné: A buszvárókat ki kellene tisztítani. A végleges falunapi programot össze 
kellene állítani. 

Papp Tibor polgármester: Megoldjuk. Nyári étkeztetést lebonyolítottuk. Konzerveket 
juttatunk el a gyerekekhez. A gléderezésre is sor került. Önerő pályázatot adtunk be a 
CÉDE mellé. A sportöltöző pályázatunkat sajnos elutasították, igaz nem is nagyon nyert a 
környéken más, mint Halogy, rövid időn belül másodszor ugyanebben a kategóriában. 

A képviselő-testület tagjai a polgármester beszámolóját határozathozatal nélkül tudomásul 
veszik. 

 
A polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 22.15 órakor bezárja. 
 
                                                                 k.m.f. 
 
         Papp Tibor                                                                         Preczlik Gábor 
        polgármester                                                                         körjegyző  
 


