JEGYZŐKÖNYV
az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
(a továbbiakban: Csoportosulás) 2013. április 04. napján tartott szenátusi üléséről.
Helye: Esztergom, Városháza tárgyalóterme
Időpont: 2013. április 04. 09.00 óra
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Ján Oravec ügyvezető elnök (a továbbiakban: Elnök) köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,
hogy a Szenátus határozatképes. Köszöntötte Hámory Jenőt a Felügyelő Bizottság elnökét.
Jegyzőkönyvvezetőnek Eck Andrást, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Drapák Károlyt javasolta.
A jelöltek a jelölést elfogadták, az ügyvezető elnök szavazásra bocsátotta a jelölést.
8/2012. (04.04.) számú szenátusi határozat
A Szenátus megválasztja az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Eck Andrást.
Szavazati arányok:
Igen: 7
Nem: 0
Tartózkodott: 0

9/2013. (04.04.) számú szenátusi határozat
A Szenátus megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Drapák Károlyt.
Szavazati arányok:
Igen: 7
Nem: 0
Tartózkodott: 0

Az Elnök ismertette a szenátusi ülés tervezett napirendjét:
A tervezett napirend:
1. Beszámoló a 2012. december 07-i közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről
2. Beszámoló az Ister-Granum Vállalkozási - Logisztikai Övezet kialakítását célzó integrált
területi beruházás (ITB) előkészületei érdekében tett lépésekről
3. A 2012. évi beszámoló elfogadása
4. Az EGTC 2013. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása
5. Egyebek

10/2013. (04.04.) számú szenátusi határozat
A Szenátus a javasolt napirendet egyhangú szavazással jóváhagyta.
Szavazati arányok:
Igen: 7
Nem: 0
Tartózkodott: 0
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1. napirendi pont: Beszámoló a 2012. december 07-i közgyűlés óta eltelt
időszak eseményeiről
Az Elnök megadta a szót Nagy Péter igazgatónak.
Nagy Péter (továbbiakban: Igazgató) megköszönte a tagoknak a megjelenést. Április közepére
tervezte a Szenátus, Közgyűlés összehívását, de a minisztériumi működési pályázat határideje miatt
korábbi időpontra kellett összehívni.
Az előterjesztés alapján röviden összefoglalta, hogy mely eseményeken, rendezvényeken képviselték a
Csoportosulást. Az EGTC decemberi közgyűlésének határozatainak a végrehajtása kapcsán levélben
keresték meg az illetékes minisztériumokat az M11-es autóút OTrT-ből való kikerülése miatt. A
levelet és Szaló Péter államtitkár úr válaszát az előterjesztés mellékleteként kapták meg a
polgármesterek. Megválasztásra kerültek az előző közgyűlésen létrehozott munkacsoport tagjai.
Elkezdődött az érdemi munka is. A március 5-i ülésen a jelenlevő szenátusi tagok közül is többen
jelen voltak. Az integrált területi beruházás célja, hogy az EGTC fel legyen készülve az operatív
programokban becstornázott források lehívására. A CESCI közreműködésével bízik benne, hogy hogy
sikerül beépíteni a projektelképzeléseket. Júniusig van idő a felkészülésre. Másra nem akart kitérni. A
felmerülő kérdésekre válaszol.
Tétényi Éva megkérdezte, hogy a Csoportosulás munkaszervezete milyen módon válhatna regionális
fejlesztési ügynökséggé?
Az Igazgató elmondta, április végével új irodába költözik az EGTC munkaszervezete. Ez
költségcsökkentés, illetve az újonnan alakuló Európa Intézet adminisztrációs iroda-fenntartási
feladatait is el fogja látni. Havi szinten az irodabérlet elmaradásával 50 ezer forinttal lesz kevesebb a
kiadás, illetve az iroda fenntartásáért külön díjazást az EGTC. Idővel új munkatárs felvétele is várható
a jelenlegi két alkalmazott mellett. A települések számíthatnak a munkacsoport munkájára pályázataik
kapcsán is.
Tétényi Éva megkérdezte, hogy az iroda elköltözéséhez, illetve külső szolgáltatás felvállalásáért nem
kell-e a szenátus, illetve vezetőség hozzájárulása.
Az Elnök jelezte, hogy tudomásukra kellett volna hozni, bár ő tudott róla.
Tétényi Éva is a tájékoztatást hiányolta.
Az Igazgató elmondta, hogy a szolgáltatás vállalása belefér az ő hatáskörébe, és elnézést kér, a
tájékoztatás elmaradásáért.
Mivel további hozzászólás nem volt az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
11/2013. (04.04.) számú szenátusi határozat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusa elfogadja az előző közgyűlés óta eltelt időszakról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás ügyvezető elnöke
Szavazati arányok:
Igen: 7
Nem: 0
Tartózkodott: 0
(Petrovics László megérkezett)
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2. Beszámoló az Ister-Granum Vállalkozási - Logisztikai Övezet kialakítását célzó
integrált területi beruházás (ITB) előkészületei érdekében tett lépésekről
Az Igazgató elmondta, részben már érintette, hogy megalakult a munkacsoport, amely a régió
gazdasági szereplőivel kibővülve március 5-én meg is tartotta első ülését. A második értekezletre
április 10-én kerül sor. A március 5-i ülés sikeres volt. Kritikaként megfogalmazható, hogy a
szlovákiai oldalról nem sikerült olyan szinten megszólítani az állami szereplőket, mint
Magyarországról, ahonnan mid szakmai, mind közigazgatási részről magas szintű képviselők voltak
jelen. Szlovákiában még nem sikerült bekerülni a 2014.20-as kidolgozásán dolgozó testületekbe, bár
nem is áll olyan szinten a folyamat, mint a magyar oldalon, de ettől függetlenül fontos a kapcsolat
megteremtése.
Tétényi Éva megkérdezte, hogy a projektek összegyűjtése megtörtént-e?
Az Igazgató elmondta, Március 18-a volt a határidő az elfogadott ütemterv szerint. Érkeztek be
projektek. Nyergesújfalu tett hozzá még egy kicsit később tervet. A Szlovák Államvasutak
képviselőjének is tetszik az ITB elképzelés. Van is egy koncepciójuk, amely jó alapja lehetne az ebedi
átrakodónak. Ezzel kapcsolatban Gavlas úr már adatgyűjtéssel bízta meg a hivatalát. Ő a második
ember a vasút ezen ágazatánál. Térségből származó ember, ezért még inkább lehet rá számítani. Ez az
elképzelés is beépül a vázlatba, amelyet még a mai nap folyamán megküldenek az érintetteknek.
Továbbra is tartja az ütemezésben szereplő határidőket.
(Drapák Károly elhagyta a tárgyalót)
Mivel egy kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
12/2013. (04.04.) számú szenátusi határozat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusa elfogadja a Vállalkozási - Logisztikai Övezet kialakítását célzó integrált területi
beruházás (ITB) előkészületei érdekében tett lépésekről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás elnöke
Szavazati arányok:
Igen: 7
Nem: 0
Tartózkodott: 0
3. A 2012. évi beszámoló elfogadása
Az Igazgató elmondta, költségvetésileg és számszakilag is elkészült a beszámoló. Lesenszkyné Juhász
Rózsa könyvelő készítette.
(Drapák Károly visszajött a terembe)
A legfontosabb, hogy a Csoportosulás negatívból pozitívba billent. A tavalyi 6,5 millió forintos
mínuszból 1,3 millió forintos pluszba ment át. Ehhez hozzá tartozik, hogy van egy 2,7 millió forintos
mínusz, ami még terheli a költségeket. Még egy év kell a teljes helyreálláshoz. Az anyagi helyzet nem
annyira jó, hogy ne lennének zökkenők. Március-április „csikorgó”. A legfontosabb pillér a
minisztériumi működési támogatás. Van rá remény, hogy az idei évben ez korábban érkezik meg, ami
segíti a helyzetet. Tavaly – a saját (igazgatói) hatáskörén belül – 1,5 millió forint mértékben kölcsönt
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vett fel az EGTC, így sikerült ezt a néhány nehéz hónapot átvészelni. Jelenleg nincs elmaradása a
szervezetnek. A költségek tartósan alacsonyabbra vannak tervezve, kevesebbre van tervezve a 2013-as
költségvetés, mint az elmúlt évi. A tagdíj és a vállalkozási tevékenység is hozzájárul a működés
folyamatosságához. Az 1,3 millió forint pluszt sem mint készpénzt kell érteni. A szakadékot sikerült
elkerülni. A Felügyelő Bizottság ülésén vetődött még fel kérdésként egy 122 ezer forintos tétel, amely
még az RTDMSz pályázat előlegének visszafizetéséhez tartozott.
Duka Gábor megkérdezte, hogy tulajdonképpen a TDM pályázattal kapcsolatos pénzügyi probléma
ezzel le van zárva?
Válaszában az Igazgató megerősítette, hogy a Csoportosulás minden pénzügyi kötelezettségét
teljesítette.
Hámory Jenő javasolta, hogy a közgyűlésen külön kerüljön kiemelésre ennek a 49 ezer eurós
visszafizetési kötelezettségnek a kérdése.
Mivel egy kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
13/2013. (04.04.) számú szenátusi határozat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusa a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a szervezet 2012. évről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás elnöke
Szavazati arányok:
Igen: 8
Nem: 0
Tartózkodott: 0
4. Az EGTC 2013. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása
Az Igazgató elmondta, ahogy az előterjesztésben is olvasható 15 592 ezres költségvetéssel kíván az
EGTC 2013-ban működni. Reális költségvetést tervezett. Nem függ pályázatoktól. Biztosítja a jövő
évi beszámolóban, hogy elmondható legyen a Csoportosulás egészségesen működik. Van, amit
„tétként” fel tudunk mutatni. Az adott költségvetési év természetesen átíródhat, de nagyobb változás
esetén természetesen a Szenátus fog dönteni.
Két fontos projekten dolgoznak, a Ister-Granum Vállalkozási – Logisztikai Övezet, és a Helyi Termék
Hálózat kialakításán. E mellett egyéb más tevékenységeket is szeretne. A norvég alaphoz is tervbe van
véve pályázatbeadás. Ez nem beruházás jellegű projekt, de a helyi termelőknek nagy segítségére lehet.
Apró lépések, workshop-ok, konferenciák kerülnek megszervezésre, összeállításra kerül a régiós
adatbázis, megvizsgálásra kerül a két országban lévő jogi helyzet. Az Esztergomi Környezetkultúra
Egyesülettel szorosan együttműködve dolgoznak ezen az elképzelésen, de a régió összes érintett
intézményével kapcsolatot tartanak, illetve keresnek.
Nagyobb volumenű rendezvény, amelynek a megvalósításán dolgoznak a Szikince Fesztivál. több
mint 10 millió forint értékben kerültek beadásra pályázatok. Ez is sok munkát adott az elmúlt hetekben
a munkaszervezetnek. Bízik benne, hogy legközelebb már pozitív pályázati döntésekről is
beszámolhat.
Fontos a Nyitra megye felé történő nyitás. Megtörni látszik a jég, mivel a közeljövőben talán sikerül
egy találkozót összehozni az elnök úrral. A megyei közgyűlés tárgyalta az Ipoly-hidak kérdését. A
2007-13-as időszakban már biztosan nem épülnek meg. Mint kiderül mindkét fél jelezte már, hogy
ebben a ciklusban nem történhet meg az építkezés. Nyitra megye közgyűlése elfogadott egy anyagot,
amelyben rögzítésre került, hogy az Ipoly-hidak megépítése prioritást élvez a 2014-20-as időszakban.
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Ez alap a kapcsolat felvételére. Belica elnök úr is jelezte a polgármestereknek, hogy részt venne a
térségi találkozón. Kéri Oravec elnök urat, hogy ő is segítsen az esetleges ellenérzések élét tompítani,
csiszolni.
Az Elnök jelezte, hogy ebben természetesen közreműködik, de a régió politikusainak is inkább az
együttműködésre, mint az elkövetkezendő kampányidőszakra kéne koncentrálniuk.
Drapák Károly is – előre, és nem hátra nézve – arra helyezné a hangsúlyt, hogy a hidak megépüljenek.
Tétényi Éva megkérdezte, hogy egy esetleges közgyűlési támogató határozat segítené-e ezt az ügyet?
Duka Gábor arra kérdezett rá, hogy miért esett kútba a hídépítés?
Az Igazgató válaszában elmondta, ő is egy a napokban érkezett levélből értesült arról, hogy a magyar
fél már februárban tudatta visszalép a megvalósítástól.
Tétényi Éva arra hívta fel a figyelmet, hogy a megyei terveknél is problémaként mindig az hangzik el,
Nyitra megye nem támogatja. Javasolja, hogy hozzon a Közgyűlés határozatot a hidak megépítésének
támogatására:
„A térség gazdasági fejlődésének előmozdítása érdekében az Ister-Granum EGTC a
továbbiakban is fontosnak tartja a tervezett Ipoly-hidak megépítését.”
A továbbiakban elmondta, hogy teherkomp megvalósítását átveszi a Magyar Állam. A Csoportosulás
közreműködőként vehetne részt a megvalósításban.
Szeretné, ha a Hídünnep megszervezését, lebonyolítását felvállalná az EGTC. Testvérvárosok is
meghívásra kerülnének. Esztergom jelentkezett egy önkéntes programba, amelyhez szintén
csatlakozhatna a munkaszervezet.
Fontosnak tartja a Duna projekt irányába történő nyitást. A belga nagykövet egy határon átnyúló
belga-holland együttműködéssel való kapcsolatfelvételben ajánlotta fel a segítségét. A közeljövőben
találkozni fog a svájci nagykövettel és egy kínai tartomány vezetője is ellátogat Esztergomba. Nekik is
szeretné az EGTC-t bemutatni, reklámozni.
A Limes projektbe való bekapcsolódást is fontosnak tartja.
Duka Gábor megkérdezte, hogy van-e határon átnyúló beadható projektelképzelés, mert a napokban
kiírásra kerül egy újabb pályázati kör. Javasolja, hogy a közvilágítás fejlesztése is legyen beépítve,
illetve meg kéne vizsgálni közvetlen Brüsszeli pályázati lehetőségeket is.
Az Igazgató jelezte, hogy erre a területre nincs kiírás.
Petrovics László elképzelhetőnek tartja, hogy a közvilágítás témáját akár a közbiztonságra is rá lehetne
„húzni”.
Az Elnök jelezte, hogy közbeszerzés miatt nem lehet egy cég előzetes ajánlatát elfogadni.
Duka Gábor is csak úgy tudná ezt elképzelni, hogy a projekt felét uniós forrásból finanszíroznák.
Petrovics László megkérdezte, hogy a bevétel soron szereplő 2 638 ezer forintos rendkívüli bevétel
mennyire reális.
Az Igazgató elmondta, hogy 1,5 millió forinttért a munkaszervezet munkát vállal el. Ez a lehetőség egy pályázati projektből – minden EGTC számára nyitva áll. Ebből valószínűleg megtervezésre kerül
az Ister-Granum kerékpárút hálózat megvalósítási terve. Maga a terv nem az EGTC tulajdona lenne,
de a pénzt az elvégzett munkáért megkapná. A fennmaradó rész is vállalkozói tevékenységből adódik
össze, ahogy az az elmúlt évben is volt.
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Duka Gábor a Komárom – Karva közti kerékpárút megépítésének a lehetőségét vettette fel. Az előző
körben információi szerint azért nem támogatták a pályázatot, mert csak a szlovákiai oldalon került
volna sor építkezésre, a magyar oldalon pedig csak a hálózat kialakítására került volna sor. Most úgy
tűnik, más partnert keresnek, mert nincs a magyar oldalon építés. Komárom – Gúta vonal nyert, pedig
ott nem is kerékpározik senki. Süttő – Lábatlan között kész tervek vannak, de miért pályázna, ha
megépíti neki az állam. Ha újra beadásra kerülne, akkor előtte érdemes lenne a Vátival beszélni,
hogyan kéne beadni ahhoz, hogy támogatható legyen.
Az Elnök megkérdezte, hogy van-e még hozzászólás.
Lendvai József megkérdezte, hogy jól érti-e, hogy az EGTC-nek nincsen TDM szervezete? Mert
turisztikai jellegű pályázatokat csak TDM-ek adhatnak be. Illetve azért nincsenek turisztikai
elképzelések, mert a következő programozási időszakban a turizmus nem prioritás?
Az Igazgató megerősítette, hogy ez az ok, de ha lesz lehetőség, akkor a korábbi elképzelések elő
lesznek véve.
Hámory Jenő javasolja, hogy az Ister-Granum tegye intenzívebbé a tevékenységét a régió cégeivel.
Az Elnök elmondta, hogy az integrált területi beruházás ezzel foglalkozik, illetve a helyi termékes
projekt is a régiós szereplőkkel való kapcsolat felvételén alapul. Nem szükséges ezt külön
hangsúlyozni.
Az Igazgató összefoglalva elmondta, hogy a következő kiegészítések érkeztek a 2013-as tervhez:
-

az új iroda (Európa Intézet) jelenjen meg a tervben
belga-holland határon átnyúló együttműködéssel való kapcsolatfelvétel
Duna stratégiához való kapcsolódás
Limes projekthez való kapcsolódás
Hídünnep felvállalása
kerékpáros elképzelések beadásának megvizsgálása az új határon átnyúló kiírásán
közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos kérdések megvizsgálása

Mivel egy kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
13/2013. (04.04.) számú szenátusi határozat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Közgyűlése elfogadja a 2013. évi pénzügyi és munkatervet, egyben úgy dönt, hogy benyújtja
pályázatát a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az Európai Területi Társulások 2013.
évi támogatására kiírt pályázati felhívására.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás elnöke
Szavazati arányok:
Igen: 8
Nem: 0
Tartózkodott: 0
5. Egyebek
Az Elnök elmondta, hogy a Doprava projekt kapcsán készült egy tanulmány az észak-déli folyosó
megvalósítása kapcsán. Ezt majdnem meg tudta szerezni, de aztán nem jutott el hozzá. Ebbe a
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párkányi nyomvonal gazdaságilag indokoltabb volt, mint a Vác mellett futó. A pozsonyi Urbion
ugyanezeket az irányokat hasonlította össze. Dobosi Tivadartól a napokban megkapta ezt az anyagot,
hogy segítsen a lefordításában, de időközben a CESCI ezt átvállalta. Beleolvasva meg volt döbbenve a
benne foglaltakon. 25 szempont alapján mérlegeltek, amelyek közül 9 volt pozitív és 16 volt negatív
az Esztergom-Párkány nyomvonalra. Ugyanezek a mutatók fordítottan, tehát 16 pozitív a váci vonalra
és 9 negatív.
Teljességgel elfogadhatatlan, hogy Lévát mint marginalizált térséget írják le, a párkányit pedig nem.
Azt írják, hogy a párkányi térségben nem várhatóak letelepülők, mert a jobb körülmények miatt el
fognak költözni. Fordítva ugyanez Lévára pedig éppen azt jelenti, hogy a jobb közlekedés miatt
helyben fognak maradni. Az anyag csak a szlovák oldalt vizsgálja. A sík terület is mínusz, mert
termőföld, de a másik nyomvonalon található természetvédelmi területtel nem foglalkozik.
Duka Gábor szerint az új M11-es Suzuki út épp a párkányi nyomvonalat támaszthatja alá.
Tétényi Éva elmondta, hogy személyesen is utánajárt az OTrT-ből való kikerülésnek. Személyes
vélemények is befolyásolják a döntést. Akitől az információt kérte közölte vele, nem is baj, hogy
kikerült, mert neki nem is tetszett ez az elképzelés. Nincs fogadókészség a munkacsoportban.
Az Elnök elmondta, hogy ha gazdasági mutatókat vesszük figyelembe, akkor kimutatható, a párkányi
oldal a „nyerő”.
Duka Gábor megkérdezte, hogy a szlovák-magyar vegyes bizottság tárgyal-e ilyen kérdéseket.
Tétényi Éva szerint kell készíteni egy más jellegű tanulmányt, amely a gazdasági szempontokat veszi
alapul. Ezt akár a két ország közös mérnöki kamarája is vizsgálhatja. Az EGTC felkérheti a kormányt,
hogy vizsgálja meg ezt a kérdést.
Illés György megkérdezte, hogy nem késő-e ez, ha már kikerült.
Tétényi Éva elmondta, hogy ezek az anyagok időközönként felülvizsgálatra kerülnek és el kell érni a
visszakerülését.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök megköszönve a munkát az ülést bezárta.

k.m.f.

............................................
Eck András
jegyzőkönyvvezető

............................................
Nagy Péter
igazgató

............................................
Drapák Károly
hitelesítő tag
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