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2011. május 25-i közgyűlésére

1. napirend: Beszámoló a márciusi közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről

Tisztelt Közgyűlés!
Az Ister-Granum EGTC az elmúlt években egyfajta mintaképe lett az európai határmenti
együttműködéseknek. A március 22-23-án Gödöllőn az EGTC-k tárgyában megrendezett uniós
elnökségi konferencián is több előadó hivatkozott a kezdeményezésre, a téma európai
szakirodalmában az egyik legtöbbet idézett példa az esztergomi székhelyű csoportosulás. Ennek
elsősorban az volt az oka, hogy korán (Közép-Európában elsőként, az Unióban másodikként)
sikerült az alapítási folyamatot végigvinni, illetve hogy a tagönkormányzatok a kezdetektől nagy
lelkesedéssel vettek részt az együttműködésben.
Azt, hogy az EGTC válságba került, nem csak az idei megismételt közgyűlés jelezte, hanem az is,
hogy a közgyűléseken érzékelhetően rossz hangulat alakult ki a határ két oldalát képviselő
polgármesterek között.
A márciusi igazgatóváltást követően (a kötelező adminisztratív feladatok ellátásán túl) a
tevékenységünk arra irányult, hogy olyan feltételeket tudjunk kialakítani, amelyek a Csoportosulás,
valamint az egymás iránti bizalmat képesek újraépíteni. Ennek keretében elsősorban azokat a
problémákat igyekeztünk megoldani, amelyek miatt az EGTC működése nem felelt meg a
jogszabályi előírásoknak, valamint a saját alapszabályunknak. Ebben a párkányi régiófejlesztési
ügynökség nyújtott nagy segítséget. Megkezdtük az alapszabály felülvizsgálatát is, amelynek
eredményeként kerülhet sor a jelen közgyűlésen egy módosított alapszabály elfogadására.

Pénzügyi helyzet rendezése
A legnagyobb problémát a nyertes pályázatok jelentették és jelentik.
Az EGTC közel félmillió eurós pályázatot nyert a magyar-szlovák CBC-kiíráson egy határon
átnyúló turisztikai desztinációs menedzsmentszervezet kialakítására. Az összes települést érintő, és
a régió turisztikai versenyképességét egyértelműen javító pályázat 2010. március 1-jén
megkezdődött. Az akkori igazgató a támogatási szerződést aláírta, de sem ő, sem az őt követő
igazgató nem gondoskodott a projekt megvalósításának pénzügyi fedezetéről. Tekintettel a magas
összegre, ennek egyetlen útja a hitelfelvétel lehetett volna. A hitelhez a székhelyként szolgáló
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Esztergom az adósságrendezési eljárás megindításáig, 2010 októberéig tudott volna készfizető
kezességet nyújtani. Minthogy az EGTC-nek vagyontárgyai nincsenek, más hitelfelvételi lehetőség
nem volt.
Az elmúlt két hónap folyamán hét bankkal (ezek közül az egyik szlovák), a Regionális Fejlesztési
Holding Zrt.-vel, valamint a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-vel vettük fel a kapcsolatot. Egyedül a
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. lát lehetőséget a hitel folyósítására, amennyiben az EGTC
tagönkormányzatai készfizető kezességet vállalnak a hitel és a kamatok összegére. Ennek érdekében
tárgyalásokat kezdtünk a régió pénzügyileg erősebb önkormányzatainak vezetőivel.
Emellett felvettük a kapcsolatot a Váti Nonprofit Kft.-vel (a projekt kezelő szervezete) és a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökséggel (a projekt irányító hatósága), hogy milyen lépések megtétele szükséges a
pályázat megmentéséhez. Mindkét fél részéről segítőkészséget tapasztaltunk. További fontos
információ, hogy a második harmadévi elszámolás egy tételéhez kapcsolódóan a Váti Kft.
szabálytalansági eljárást indított, amely még folyamatban van. Ennek lezárultáig újabb költségek
elszámolására nincs mód.
Az említetten kívül két transznacionális pályázaton szerepelt sikerrel az EGTC. Mindkettő
megvalósítására felhatalmazást adott a márciusi közgyűlés. Felvettük a kapcsolatot a két projekt
koordinátorával, akiktől sikerült megszereznünk az EGTC-re vonatkozó költségvetési terveket. A
költségvetési terv alapján a projektek további hitel felvétele nélkül nem megvalósíthatóak.
A működési költségek csökkentése érdekében tárgyalásokat kezdtünk az ügyviteli szolgáltatásokat
végző Strigonium Zrt. vezetőivel. Ők a tavalyi árakon tudják vállalni a könyvelést, áremelés nélkül.
Ennek alapvető feltétele volt, hogy az EGTC-nek a Zrt. felé fennálló, több mint 700 000 forintos
tartozására részletfizetési ütemezési megállapodást írtunk alá, és ennek első részletét át is utaltuk.
(E nélkül a 2010. évi beszámolót sem készítették volna el, és a bizonylatokat se adták volna át.)
Ettől függetlenül keressük egy gazdaságosabb megoldás lehetőségét.
Az Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel fennálló, havi bruttó 156 250
forintos szerződésünket május 31-i hatállyal felbontottuk, mivel a kft. két hónapja a rendelkezésére
álló helyiség és a számítógépek használatának lehetőségén kívül egyéb szolgáltatást az EGTC
részére nem nyújt.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által működésre juttatott 2 millió forint összegű
támogatás elszámolásával kapcsolatban hiánypótlási felszólítást kaptunk április elején. A
hiánypótlásnak eleget tettünk. Várhatóan 27 000 forintot kell visszafizetnünk.

Kapcsolattartás az önkormányzatokkal
A tagönkormányzatokat több alkalommal is kerestük írásban. Egyrészt kiküldtük a tagdíjszámlákat,
másrészt kértük a települési rendezvények híreinek beküldését, a helyi médiumok elérhetőségeinek
átadását. Bernecebaráti önkormányzata jelezte, hogy jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetővé a
tagdíj megfizetését, ezért kilép az EGTC-ből. Ugyanilyen megkeresést kaptunk Kisorosziból is.
Hivatalos kilépési határozat még egyik településről sem érkezett.
Több polgármesterrel került sor személyes egyeztetésre, és megjelentünk helyi és a régiót érintő
szakmai rendezvényeken is.
Törekvéseink arra irányulnak, hogy kimozdítsuk az EGTC-t a jelenlegi nehéz helyzetéből.
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására.
Ocskay Gyula
igazgató

…/2011. (05.25.) számú közgyűlési határozati javaslat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
elfogadja az előző közgyűlés óta eltelt időszakról szóló beszámolót.
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