JEGYZŐKÖNYV
az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
(a továbbiakban: Csoportosulás) 2012. november 21. napján tartott szenátusi üléséről.
Helye: Párkány, Városháza
Időpont: 2012. november 21. 11.00 óra
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Ján Oravec ügyvezető elnök (a továbbiakban: Elnök) köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,
hogy a Szenátus határozatképes.
Jegyzőkönyvvezetőnek Eck Andrást, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Drapák Károlyt (Muzsla), és
Petrovics Lászlót (Nagymaros) javasolta.
A jelöltek a jelölést elfogadták, az ügyvezető elnök szavazásra bocsátotta a jelölést.

8/2012. (11.21.) számú szenátusi határozat
A Szenátus megválasztja az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Eck Andrást.
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0

9/2012. (11.21.) számú szenátusi határozat
A Szenátus megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Drapák Károlyt és Petrovics Lászlót.
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0
Az Elnök ismertette a szenátusi ülés tervezett napirendjét:
A tervezett napirend:
1.

Beszámoló a 2012. április 17-i közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről

2.

Beszámoló a 2012. november 15-i a Határon Átívelő Együttműködést Szolgáló
Magyar - Szlovák Kormányközi Vegyes Bizottság üléséről

3.

Fejlesztési elképzelések megvitatása
-

4.

Vállalkozói és Logisztikai övezet létrehozása
Helyi termék hálózat kialakítása az Ister-Granum EGTC-ben

Egyebek

Mivel a napirendhez kapcsolódóan módosító indítvány nem érkezett, szavazásra bocsátotta.

1

10/2012. (11.21.) számú szenátusi határozat
A Szenátus a javasolt napirendet egyhangú szavazással jóváhagyta.
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0

1. napirendi pont: Beszámoló a 2012. április 17-i közgyűlés óta eltelt időszak
eseményeiről
Az Elnök megadta a szót Nagy Péter igazgatónak.
Nagy Péter (továbbiakban: Igazgató) megköszönte a Szenátus tagjainak, hogy biztosították a
határozatképességet. A kiküldött anyaghoz kíván néhány gondolatot hozzáfűzni, majd várja az
észrevételeket, hozzászólásokat, kérdéseket.
Elsőként az Ister-Granum Ifjúsági Klub újraélesztését emelte ki. Pályázathoz is köthető volt az
újjászervezés, de sajnos a beadott projekt nem nyert el támogatást. 26 nagyobbrészt szlovákiai tagja
van az ifjúsági szervezetnek, e miatt majd magyarországi fiatalok megszólítását tervezi. Két
összejövetelre került sor az elmúlt időszakban. Fontos, hogy ezen a téren is gazdagodjon a régió.
Nagy energiát fektetett a munkaszervezet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium működési
pályázatára. Még a beadás előtt benyújtásra került a tavalyi évi elszámolás, ami az ez évinek az alapja
is volt. 8,9 millió forintos támogatást sikerült elnyerni, amihez még egy 750 ezer forintos plusz
kiegészítést kapott az elmúlt hónapban a Csoportosulás. Ebből az idei évi bér és egyéb működési
költségek a tagdíjjal együtt nagyjából fedezhetőek. Előreláthatólag a jövő évi költségvetésben is lesz
erre forrás.
A pályázatok, elszámolások, egyéb külső megkeresések nagy bürokratikus terhet tesznek a
munkaszervezet alkalmazottaira, akiknek munkáját ezúton is köszöni.
A tavaszi közgyűlést követően megtörtént az alapszabály módosítása is.
Nem sikerült még minden település polgármesterét felkeresnie. Körülbelül 68 helyen járt. Igyekezett
költséghatékonyan közlekedve egy-egy régiót felfűzve megtenni a látogatásokat. Feltérképezte a
fejlesztési elképzeléseket.
Pályázatfigyelést végez az EGTC irodája, amelyek közül az érintetteket értesíti. Ha a hivatalon belül
van olyan személy, aki konkrétan projektekkel foglalkozik, akkor vele tartja a kapcsolatot. Civil
szervezetek is értesítést kapnak. Több település ezt ki is használja.
Többek között az előbbieknek köszönhetően került megszervezésre az idei VII. Szikince Fesztivál. A
benyújtott pályázatokból sajnos nem folyt be az előzetesen kitűzött nagyobb szabású rendezvény
megszervezéséhez szükséges forrás, de így is sikerült 2-2,5 millió forintot erre a célra összeszedni.
Első körben szóba került, hogy a falvak külön-külön használják fel saját falunapjukhoz az elnyert
összegeket, de végül inkább – a kevés rendelkezésre álló pénz ellenére – az egész régiót megszólító
fesztivált szerveztek. Az EGTC munkaszervezete körülbelül egy hónapot foglalkozott a fesztivál
szervezésével.
Több pályázati elképzelés is megfogalmazódott az elmúlt hónapokban. Ezek közül kiemelte az
esztergomi kerékpárkölcsönző rendszer kialakításával kapcsolatos lehetőséget, de végül az EGTC
előző évi mérlege miatt a pályázati kiírás sajátossága következtében előnyösebb volt egy esztergomi
gazdasági társasággal megpályáztatni a rendszer kiépítését. A Csoportosulás támogató partnerként
kapcsolódott be a projektbe.
Komárom-Esztergom Megye megkereste az EGTC-t, hogy véleményezze a felülvizsgálati szakaszban
lévő megyei fejlesztési koncepciót. Esztergom és környéke a jelen helyzete miatt elég negatív
kontextusban volt említve. Az EGTC hozzászólásainak következtében sikerült az infrastruktúrát érintő
területen a jövőbe mutató elképzeléseket is beépíttetni.
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Hámory Jenő felügyelőbizottsági elnök javasolta, hogy a későbbiek folyamán a települések is kapják
meg ezeket a megkereséseket véleményezésre. Pest Megyét is érdemes ez ügyben megkeresni, hogy
az ottani folyamatokra is legyen rálátás, ráhatási lehetőség.
Az Elnök is kéri, hogy a továbbiakban legyenek kiküldve ezek az anyagok, megkeresések.
Az Igazgató folytatva a beszámolót elmondta, hogy az Ocskay Gyula szervezetének, a CESCI-nek a
kezdeményezésére fórumsorozat indult, amely a magyarországi, illetve szomszéd országbeli székhelyű
EGTC-et gyűjti egybe. Az összejövetelekre kormányzati szereplőket hívnak. Eddig két ilyen
összejövetelre került sor, amelyeken többek között a 2013-2020 közötti programozási időszak EGTCk szerepét, támogatását, pályázati lehetőségeit tárgyalták. Szeretnék elérni, hogy a határon átnyúló
uniós pályázati támogatások minél nagyobb mértékben az EGTC-khez kerüljenek.
A térségfejlesztés új eszközeiként fognak megjelenni az úgynevezett Integrált Területi Beruházások.
Az Ister-Granum logisztikai övezet konkrétan ebbe a kategóriába sorolható, ennek a keretén belül
valósítható meg. Már történtek a projekttel kapcsolatban előzetes tárgyalások, amelyekre majd a 3.
napirend keretében kíván részletesebben kitérni.
A beszámolója végén kérte a Szenátus tagjait, hogy amennyiben értesülnek olyan fórumról,
rendezvényről, amely az EGTC-t érintheti, akkor értesítsék őt, vagy a munkaszervezetet. A
közelmúltban lezajlott új határátkelők kijelölését vizsgáló egyeztető megbeszélésről is csak az utolsó
pillanatban értesültek.
Tétényi Éva elmondta, hogy egy fejlesztés kapcsán az előző nap részt vett a Kirchoff Hungáriánál egy
sajtótájékoztatón, ahol Szíjjártó Péter Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelős
államtitkárával beszélgetett. Az államtitkárt érdekelték a régiós fejlesztések, és megbeszélték, hogy
polgármester asszony egy levél keretében eljuttatja részéről a régió fejlesztését érintő főbb
projektkoncepciókat. A komáromi híd 2016-ig megépül. Jó lenne itt Esztergomnál a vasúti
összeköttetést megteremteni. Ezt alapozhatná meg a logisztikai övezet. Az autóipari cégek közül az öt
legjelentősebb biztos, hogy a közúti szállítást preferálja. Azt kéne megvizsgálni, hogy mivel lehet
megalapozni a vasúti összeköttetés megteremtését. Jó viszonyban van Roman Kowalski-val
Lengyelország magyarországi nagykövetével, akivel ez ügyben talán érdemes lenne felvenni a
kapcsolatot.
Az Elnök nem tartja reálisnak a vasúti híd megépítését, mert az országos fejlesztési tervek nem
tartalmazzák ezt az elképzelést. A közúti híd szerepel benne. A komáromi híd megépülése nem
veszélyezteti azt, hogy az észak-déli folyosó itt haladjon el. Sokkal inkább az M2-es vonal a
vetélytárs.
Tétényi Éva elmondta, a komáromi hídról kormányzati megállapodás van, ezt nehéz módosítani.
Majd kérdezte, hogy milyen úton lehetne Szlovákiában a régió érdekeit érvényesíteni?
Duka Gábor részt vett az új határátkelőhelyek kijelölésével kapcsolatos komáromi egyeztetésen. Úgy
látja, hogy komoly a kormányzati szándék.
Az Elnök ismét kiemelte, hogy véleménye szerint a komáromi híd nem veszélyezteti a régiós
fejlesztési elképzelést. A problémát abban látja, hogy a szlovák fél az ipolysági nyomvonalat
preferálja. Készült ezzel kapcsolatban egy megvalósíthatósági tanulmány szlovák oldalon, és úgy
tudja, hogy ebben a Párkány-Esztergom nyomvonal volt a javasolt, de sajnos nem kapta meg
elolvasásra az illetékes cégtől.
Tétényi Éva úgy látja, hogy az infrastruktúra fejlesztési területén még rendelkezésre állnak források.
Azt szeretné, hogy az EGTC javasolja egy hatástanulmány elkészítését.
Hámory Jenő véleménye szerint ennek kidolgozásában az EGTC-nek is részt kellene vennie.
Duka Gábor szeretné, ha a tervek közé bekerülne a Komárom-Karva kerékpárút megépítése is. A
Karva-Párkány közti szakaszra a tervek sem készültek el.
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Tétényi Éva inkább egy nagy infrastrukturális terv kidolgozását javasolja, aminek része a Duka
polgármester úr által javasolt elképzelés.
Az Elnök kéri, hogy a régió fejlesztése kapcsán felmerülő elképzelések kidolgozása kapcsán minden
esetben a polgármesterek kerüljenek bevonásra, mivel ők látják egységesen a településükkel
kapcsolatos lehetőségeket. Mindenhová a megfelelő súllyal rendelkező személyt kell meghívni.
Az Igazgató elmondta, hogy minden esetben az összes szereplő megszólításra kerül. Jelenleg egy
előzetes megbeszélés zajlik az ipari park szereplői és egy magyarországi szintén ipari parkokkal
foglalkozó érdekvédelmi szervezet között. Ezt ők saját maguk kezdeményezték. Az Igazgató érti, hogy
mindenki a saját területén próbál előre haladni, de az Európai Unió által létrehozott új eszközével az
integrált területi beruházással az egész térség összefoghatóvá válik. Ennek létrehozására támogatás is
elnyerhető.
Hámory Jenő több hasonló szervezettel áll kapcsolatban, és szívesen képviselné az EGTC-t hasonló
megbeszéléseken.
Az Igazgató véleménye szerint, ha eldőlnek a célok, akkor lehet igazán érdemben bekapcsolódni a
tárgyalásokba. Az EGTC elképzeléseivel szeretne felkerülni az „étlapra”.
Tétényi Éva fontosnak tartja a 2013-2020-as időszakra való felkészülést. Kéri a Szenátus tagjait, hogy
képviseljék a Csoportosulás érdekeit. A kormányzat számára is fontosak az EGTC-k. Meg kell
vizsgálni, hogy ezzel a jogi formával milyen lehetőségei vannak az együttműködésnek. Van-e
lehetőség például fejlesztési koncepció kidolgozására pályázni. A magyarországi strukturális
átalakulások, kistérségek megszűnése miatt nagyobb lehet a fogadókészség.
Az Elnök véleménye szerint, tudatosítani kell, hogy programokra kell beadni. A logisztikai övezetett
javasolja, de meg kell vizsgálni, hogy az EGTC meg tudja-e valósítani. Ha megvan fejlesztési
program, akkor kell megvizsgálni, hogy ki adja be, aki lehet akár befektető is. A kidolgozásba
mindenki legyen bevonva. A megvalósításban azonban önkormányzatok valószínűleg nem fognak
tudni bekapcsolódni.
Az Igazgató elmondta, hogy ennek az összeállítása a cél.
Duka Gábor az „apróbb” projekteket is javasol. Ha a nagy elveszik, nem sikerül megvalósítani, akkor
nem fog semmi sem történni. Sok lehetőség van, amit össze kéne fogni.
Az Elnök is úgy látja, hogy több vonalon kell elindulni, és az egyik nem zárja ki a másikat.
Az Igazgató javasolta az első napirend lezárását, és a harmadikban majd vissza tudnak térni erre a
témára. Tétényi Éva polgármester asszony korábbi ülésen javasolta más források bevonását is az
EGTC működtetésébe. Sikerült más szervezetek pályázataiban szolgáltatói feladatokra megbízásokat
elnyerni. Kéri a tagságot is, hogy ha van olyan pályázatuk, amelyben rendezvényszervező
feladatokban, tanulmányok megírásában részt vehetne a munkaszervezet, akkor azt jelezzék neki.
Mivel további hozzászólás nem volt az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:

11/2012. (11.21.) számú szenátusi határozat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusa elfogadja és a Közgyűlés elé terjesztésre javasolja az előző közgyűlés óta eltelt
időszakról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás ügyvezető elnöke
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0
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2. Beszámoló a 2012. november 15-i a Határon Átívelő Együttműködést Szolgáló
Magyar - Szlovák Kormányközi Vegyes Bizottság üléséről
Az Igazgató elmondta, hogy Illés György polgármester úr – aki részt vett a bizottsági ülésen – sajnos
mégsem tudott eljönni a mai szenátusi ülésre, de telefonon elmondta, hogy miről tárgyaltak. Szó volt a
komáromi hídról is, amit a korábbiakban már beszéltek. Ezen kívül megemlítette még a Leader
csoportokkal kapcsolatos előadást. Beszélt az előadóval is, aki szívesen eljön a közgyűlésre is, ha
ilyen irányú megkeresést kap.
Tétényi Éva úgy gondolja, hogy akkor van értelme a meghívásnak, ha valami újat is hozzá tud tenni a
tagság által eddig is ismert lehetőségekhez.
Az Igazgató a továbbiakban elmondta, hogy bemutatkozott a Rába-Duna-Vág EGTC, és a közlekedés
kapcsán még szó esett az Ipoly-hidakról, amelyek közül a szlovák beleegyezés után valószínűleg a
helembai híd kerül megépítésre. A komáromi 2016-ban kerül átadásra a tervek szerint.

3. Fejlesztési elképzelések megvitatása
-

Ister-Granum Vállalkozói Logisztikai Övezet

Tétényi Éva megkérdezte, mi nem hangzott még el a projektekkel kapcsolatban, illetve a
jogszabályok milyen mozgási lehetőségeket biztosítanak az EGTC-nek egy logisztikai övezet
kialakítása kapcsán?
Az Igazgató elmondta, az EGTC mindkét ország területén ugyanolyan jogokkal rendelkezik. A
koncepciókat tartalommal kell megtölteni.
Tétényi Éva véleménye szerint kiemelt övezet létrehozásához országgyűlési döntésre van szükség.
Az Igazgató elmondta, hogy integrált területi beruházások fogják ezt a státuszt betölteni.
Bakonyi Pál megkérdezte, hogy ki fogja ezt megvalósítani?
Az Elnök véleménye szerint be kell vonni az összes érintettet, tulajdonosokat is. Ha elkészül a
tanulmány, akkor lehet felsőbb szerv felé fordulni, de erre valószínűleg nem lesz szükség.
Tétényi Éva megkérdezte, hogy ki az engedélyező.
Az Igazgató elmondta, hogy a javaslatot az EGTC közgyűlése fogadja el.
Tétényi Éva véleménye szerint a megyei koncepcióval össze kell hangolni a koncepciót. Ha használni
aktjuk az EGTC adta jogosítványokat, akkor először a kereteket kell meghatározni, majd megtölteni
tartalommal.
Az Elnök szerint kérdés, hogy majd egy konkrét fejlesztés kapcsán mennyire van szükség a megyei
koncepció módosítására.
Bakonyi Pál szerint egy évre is szükség lehet egy módosítás kapcsán, de talán erre nem is lesz
szükség.
Az Elnök véleménye szerint ezért van szükség a koncepció kidolgozására, mert abból már látható,
hogy szükséges-e a módosítás. Ha megvan a koncepció, akkor lehet pályázni.
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Duka Gábor megjegyezte, hogy ha nem szerepel a megyei tervben, akkor eleve nem megvalósítható.
Bakonyi Pál megkérdezte, hogy van-e pályázat a koncepció kidolgozására.
Petrovics László az iránt érdeklődött, hogy honnan jön az igény? Befektetői oldal szeretné, ha
létrejönne a régiós logisztikai övezet?
Az Elnök elmondta, hogy ez egy befektetői ötlet, illetve reakció az adottságokra.
Bakonyi Pál a teherfuvarozási kapcsolat hiánya kapcsán elmondta, hogy szennyvíziszap
megsemmisítésére volna lehetőség az erőművükben. Évi 25 ezer tonnát terveztek, de Dorogról nem
tudják átszállítani.
Petrovics László a meglévő igények összefogását tartja fontosnak.
Bakonyi Pál szerint ezt csak a polgármesterek tudják megmondani. Ők ismerik az elképzeléseket.
Petrovics László kiemelte, hogy a létrehozott logisztikai központot fent is kell tartani.
Az Elnök véleménye szerint a tanulmánynak erről kell szólnia.
Duka Gábor szerint a munkalehetőségek hiánya is indokolja az övezet kialakítását, mivel az
önmagában is munkahelyeket generál.
Az Elnök úgy látja, azon múlik, hogy a vállalkozók látnak-e benne fantáziát. Ha nem, akkor
kevesebbel kell foglalkozni.
Drapák Károly javasolja, írjon az EGTC levelet, amelyben bemutatkozik, és érje el, hogy hívják meg
a régiót érintő találkozókra.
Az Elnök szerint ez csak magánjellegű beszélgetés lenne. Az EGTC-nek magának kéne ezeket a
megbeszéléseket megszerveznie.
Drapák Károly elmondta, az országos szervezetek nem ismerik a régiót. Az EGTC-nek kell olyan
bemutatkozó anyagokkal rendelkeznie, ami felkelti az érdeklődést.
Tétényi Éva szerint a vállalkozói övezet jó koncepció. Tisztázni kell az elképzeléseket, meg kell
nézni, hogy van-e a megvalósításához pályázat.
Bakonyi Pál fontosnak tartja a potenciál feltérképezését. A mellett, hogy az igazgató felkeresi a
polgármestereket írásban is meg kéne tenni, összegyűjteni az igényeket.

-

Ister-Granum Helyi Termék Hálózat

Az Igazgató elmondta, a meglévő lehetőségekre épít a koncepció. A cél, hogy a termelő és a
fogyasztó közötti közvetlen kapcsolatot sikerüljön megteremteni. Az EGTC imázsára is pozitívan ható
kezdeményezés, egyfajta „névépítés”.
Duka Gábor Karván jövőre a komp megindítása utánra tervezi a helyi vásár megszervezését
Lábatlannal közösen.
Tétényi Éva úgy gondolja, hogy egy új védjegy létrehozása nem lenne célszerű, hiszen ez már létezik.
A Magyar Termék NKft-nek épp a régió területén van a székhelye.
Petrovics László elmondta, hogy Nagymaroson nagyon jól működik a termelői piac. Egy cég fogja
össze. Az előírásoknak megfelelően működnek. 60-70 árus jelenik meg egy-egy alkalommal.
Az Igazgató a projektelképzelés kapcsán elmondta, az elsődleges cél a feltétel- és jogrendszer
feltérképezése. Ezzel egy időben a pályázati lehetőségeket is keresni kell.
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Az Elnök összefoglalta az elhangzottakat. A munkaszervezet kísérje figyelemmel a kiírásokat.
Koordinálja a megbeszéléseket, hangolja össze az elképzeléseket. Legyen része a koncepciónak egy
katalógus kiadása, amely tartalmaz egy útmutatót, térképet, amelynek segítségével az érdeklődők
eljuthatnak a termelőkhöz.
12/2012. (11.21.) számú szenátusi határozat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Közgyűlése támogatja az Ister-Granum Vállalkozó és Logisztikai Övezet és az Ister-Granum
Helyi Termék Hálózat kialakítására irányuló projektjavaslatokat, egyúttal megbízza az
Igazgatót az elképzelések részletes kidolgozásával, a lehetséges partnerekkel való
kapcsolatfelvétellel, illetve megvalósításhoz szükséges források felkutatásával.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás igazgatója
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0

4. Egyebek
Az Elnök elmondta, hogy Pósfai József lemondása miatt a Közgyűlésnek új tagot kell a Szenátusba
választania.
Az Igazgató beszélt polgármester úrral. Pósfai úr elmondta, hogy a magyarországi átalakulások miatt
olyan új többletfeladatok hárulnak rá, amelyek miatt nem tudja a továbbiakban vállalni a szenátusi
tagságot. Maga helyett esetlegesen a lábatlani polgármestert javasolná, akinek amúgy is vannak
határon átnyúló projektjei, kapcsolatai.
Tétényi Éva jelezte, hogy majd a közgyűlésen a magyarországi polgármesterekkel közösen fogják a
javaslatukat megtenni.
Az Igazgató kérte, hogy a soron következő közgyűlés időpontját jelöljék ki.
A Szenátus a közgyűlés időpontjául 2012. december 7-ét jelölte ki. Az ülés Esztergomban a
Vármegyeháza Dísztermében kerül megrendezésre.

k.m.f.

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

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

............................................
Petrovics László
hitelesítő tag

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

J.k. készült 3 (három) eredeti példányban
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