Előterjesztés
az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
2011. október 19-i közgyűlésére

1. napirend: Beszámoló az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Tisztelt Közgyűlés!
A májusi közgyűlés óta eltelt időszakban tevékenységünk jórészt arra irányult, hogy a közgyűlés
által hozott határozatoknak megfelelően teremtsük meg a szabályos és gazdaságos működés
feltételeit.
1. Lépések a szabályos működés érdekében
Az EGTC éves beszámolója megjelent a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében 2011. június 17én. A dokumentum elérhető az EGTC honlapján is. Ugyanezt a beszámolót szlovákul eljuttattuk a
pozsonyi jóváhagyó hatóság részére is.
Az alapszabály és az egyezmény módosítása érdekében a Közgyűlés Pósfai József polgármester úr
vezetésével 5 fős bizottságot állított fel.. Az alapszabály módosításával kapcsolatos 32/2011.(V.25.)
határozatnak megfelelően kiküldtük a tagönkormányzatok számára az alapszabályt és a 60 napos
határidőn belüli módosítási javaslatok megküldésére vonatkozó felhívást. További módosító
javaslat nem érkezett a munkaszervezethez. A bizottság a szükséges változtatásokat áttekintette és
szeptember 2-án megvitatta. Az alapszabály és az egyezmény módosított változata a közgyűlés
napirendjén szerepel.
Elkészíttettük az EGTC szabályos működéséhez szükséges további kötelező pénzügyi
szabályzatokat is.
Az elmúlt év gazdálkodását belső ellenőrrel világíttattuk át, amely jelentés jelen közgyűlés
napirendjén szerepel.
Folyamatosan töltjük fel a honlapunkra a hivatalos dokumentumokat, a Határozatok Tára magyarul
és szlovákul is elérhető.
2. Lépések a gazdaságos működés érdekében
Az Ister-Granum Kft.-vel május 31-vel megszűnt a szolgáltatási szerződésünk. Az EGTC irodáját
június elején egy irodaházba költöztettük, ahol az irodabérletért és a rezsiért havonta 38 ezer
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forintot fizetünk. Vásárolnunk kellett egy asztali számítógépet és át kellett vinnünk a telefonvonalat,
de havonta mintegy 120 000 forintot takarítunk meg a költözéssel.
Megtörtént az igazgató átsorolása bruttó 350 000 Ft-ról bruttó 280 00 Ft-ra. Ezzel az EGTC éves
szinten több mint egymillió forintot spórol meg.
A közgyűlés 28/2011.(V.25.) sz. határozatának megfelelően tájékoztattuk a partnereket és a közös
szakmai titkárságokat a két transznacionális pályázattól történő visszalépésünkről.
December 31-i dátummal felbontottuk a könyvelési szolgáltatásra vonatkozó szerződést a
Strigonium Zrt.-vel, és árajánlatot kértünk be más könyvelőktől. Találtunk olyan megoldást, amely
reálértéken éves szinten egy harmadával fogja csökkenteni ilyen irányú költségeinket.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium EGTC-k működési támogatására kiírt pályázatán az
Ister-Granum 22,3 millió forintot nyert el. Sikerült elérnünk, hogy a tavalyi 2 milliós KIMtámogatásból ne kelljen visszafizetni 1,1 milliót, hanem a kiíró fogadja el a januári teljesítéseinket
is.
Felhívásunkra összesen 5 önkormányzat fizette be a 2012. évi tagdíjat, 198.677,- Ft összegben, amit
ezúton is köszönünk. Sajnos több önkormányzat nem rendezte az idei tagdíjat, és olyan is akad,
amelyik még a tavalyit sem. A tagdíjtartozások összege eléri az 1.490.816,- Ft-ot, valamint a
2.101,68 eurót. (Összesen a tagdíjtartozás mértéke eléri a 7300 eurót.)
Többszöri felszólításunk nyomán az Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Nkft. rendezte
június 15-én lejárt tartozásait, és a kamatokkal növelt összeget 2011. augusztus 4-én visszautalta
számlánkra.
3. Lépések a szakmai munka megújítása érdekében
a) RTDMSZ-projekt: június-július hónap során több önkormányzati ülésen is jelen voltunk
annak érdekében, hogy a szükséges összegre a készfizető kezességet biztosítsuk, de (mint az
előre várható is volt), csak 5 képviselő-testület hozott pozitív döntést, összesen 16 669 998
Ft értékben (a teljes összeg meghaladja a 110 millió forintot). Szlovák oldalról tagi
kölcsönre felajánlás nem érkezett. A 2011. július 14-i szenátusi ülésen született, 19/2011.
(07.14.) sz. határozat értelmében 2011. július 19-én jeleztük a Kezelő Szervezet felé a
szerződéstől való elállás szándékát. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Irányító Hatóság)
2011.07.28-án kelt levelében tájékoztatott a szerződés felbontásáról, majd 2011.08.08-án
rendelkezett az előleg és kamatainak (összesen 50.019,65 eurónak) a visszafizetéséről. A
visszafizetésre 2011. augusztus 22-én kelt levelünkben haladékot kértünk, de ezt a kérelmet
az Irányító Hatóság 2011.09.15-én kelt levelében elutasította. A visszafizetésnek a mai
napig eleget tenni nem tudtunk, mivel az EGTC számláin összesen 14,232,79 euró áll
rendelkezésre.
A Kezelő Szervezet ezzel párhuzamosan 2011. augusztus 18-án felszólította az EGTC-t az
első harmadéves elszámolásban jóváhagyott összeg és kamatainak (összesen 474,94 euró)
visszafizetésére is. Ennek a felszólításnak augusztus 30-án eleget is tettünk.
b) Megjelenés a Régiók Bizottsága Nyílt Napjain. A Régiók Bizottsága (CoR) 2011. augusztus
1-jén hozta nyilvánosságra az EGTC-rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos jelentését,
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amelyben 4 EGTC-t idéznek jó modellként, köztük az Ister-Granumot. Minthogy a CoR idei
Nyílt Napjain (október 10-13. között) Brüsszelben mód nyílt az EGTC-k ingyenes
bemutatkozására, mi is rendeltünk paravánt, és egy új angol nyelvű tájékoztató füzetet is
készítettünk. 7 további EGTC mellett volt megtekinthető a kiállítási anyagunk az egész hét
során. (A postertervet az előterjesztés mellékleteként lehet megtekinteni.)
c) Újabb CBC-pályázatokat készítettünk elő, amelyek benyújtására akkor kerülhet sor, ha a
tartozásunkat az NFÜ felé rendezni tudjuk. Ezekről a megfelelő napirendi pont alatt adunk
tájékoztatást.
d) Pénzügyi szakértővel készíttettünk egy szakmai javaslatot a közös fejlesztési és szolidaritási
alap létrehozására, amely a vonatkozó előterjesztés háttéranyagát képezi.
e) Tárgyalásokat kezdeményeztünk az Ister-Granum szalon létrehozásáról, amely a régió
jelentős vállalkozásainak és meghatározó intézményeinek vezetői számára nyújthat a
jövőben érdekérvényesítési és találkozási lehetőséget.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására.
Ocskay Gyula
igazgató
…/2011. (10.19.) számú közgyűlési határozati javaslat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
közgyűlése elfogadja az előző ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás ügyvezető elnöke
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