JEGYZŐKÖNYV
az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
(a továbbiakban: Csoportosulás) 2013. július 11. napján tartott szenátusi üléséről.
Helye: Párkány, Városháza tárgyalóterme
Időpont: 2013. július 11. 10.00 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 Duka Gábort javasolta. A jelöltek a
jelölést elfogadták, az ügyvezető elnök szavazásra bocsátotta a jelölést.
14/2013. (07.11.) számú szenátusi határozat
A Szenátus megválasztja az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Eck Andrást.
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0

15/2013. (07.11.) számú szenátusi határozat
A Szenátus megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Duka Gábort.
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0

Az Elnök megkérdezte, hogy van-e módosító javaslat a napirend kapcsán.
Nagy Péter (továbbiakban: Igazgató) jelezte, hogy a harmadik napirend a működési pályázat
önrészével kapcsolatos döntés meghozatala lenne, de a munkaszervezet tudta igazolni a szükséges
forrást, így szükségtelen ezt a napirendet tárgyalni. Helyette viszont egy LEADER pályázat
beadásával kapcsolatos napirend felvételét javasolja, amely a helyi termék hálózat kialakítását
mozdítaná elő.
Az Elnök az Igazgató javaslatának megfelelően az alábbi napirendet bocsátotta szavazásra:
1. Beszámoló a 2013. április 04-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. Az Ister-Granum Helyi Termék Hálózat kialakításával kapcsolatos pályázat beadásával
kapcsolatos döntés
4. Felügyelő Bizottsággal kapcsolatos döntés meghozatala
5. Az észak-déli közlekedési folyosó Esztergom – Párkány melletti nyomvonala érdekében
teendő lépések megtervezése
6. Dunakanyar, mint kiemelt övezet
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16/2013. (07.11.) számú szenátusi határozat
A Szenátus a javasolt napirendet egyhangú szavazással jóváhagyta.
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0

1. napirendi pont: Beszámoló a 2013. április 04-i közgyűlés óta eltelt időszak
eseményeiről
Az Elnök megadta a szót Nagy Péter igazgatónak.
Az Igazgató elmondta, az előterjesztésben pontokba szedve jól áttekinthetőek az elmúlt időszak
eseményei. Az Ister-Granum Vállalkozási – Logisztikai Övezet az egyik sarokpont. Július 4-én került
bemutatásra a végleges anyag. A másik a helyi termék hálózat. Különböző pályázati programokon
próbált az EGTC forrásokat előteremteni. Ma jelent meg az egyik eredménye, amelyen kiderült, hogy
1,9 millió forint támogatást nyert az EGTC. A projekt keretében tanulmányút kerül megszervezésre,
de más aktivitásokat is tartalmaz. Augusztus végéig kell megvalósítani. Minden helyi termékkel
foglalkozó település be lesz vonva.
Tétényi Éva megkérdezte, hogy a Szimpla piac hol található, illetve miben merül ki az Európa
Intézetnek nyújtott irodai szolgáltatás. Leginkább az érdekli, hogy a nyújtott szolgáltatás arányban
van-e a díjazással.
Az Igazgató elmondta, hogy a piac Budapest belvárosában található. Az Intézet teljesen különállóan
dolgozik. A CESCI-nek köszönhető, hogy az iroda Esztergomban működik. Így tudott az EGTC is új
helyre költözni, illetve bevételhez jutni. A két fél közti szerződést a munkaszervezet megküldi a
Szenátus tagjai részére. A díjazás arányos, de változás esetén a két fél felülvizsgálja a szerződést.
17/2013. (04.04.) számú szenátusi határozat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusa elfogadja az előző közgyűlés óta eltelt időszakról szóló beszámolót. Utasítják az
Igazgatót, hogy az EGTC és a CESCI közt kötött az Európai Intézet kapcsán kötött szerződés
másolatát küldje meg a Szenátus tagjai részére.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás igazgatója
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0
2. Beszámoló az Ister-Granum Vállalkozási - Logisztikai Övezet kialakítását célzó
integrált területi beruházás (ITB) előkészületei érdekében tett lépésekről
Az Igazgató elmondta, az Ister-Granum Vállalkozási – Logisztikai Övezet megvalósítására 2012.
decemberi ülésén hozott létre munkacsoportot az EGTC Közgyűlése. A munkacsoport három ülést
tartott. A CESCI közreműködésével elkészült az övezet Ex-ante értékelése, amelyet július 4-én
mutattak be a Szent Adalbert központban. A bemutatón Völner Pál államtitkár úr mellett delegációval
képviseltette magát Nyitra Megye Önkormányzata. Az anyag kész arra, hogy bemutatásra kerüljön
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mind a magyar, mind a szlovák minisztériumi döntéshozók előtt. A magyar oldalon megvannak a
megfelelő kapcsolatok, Szlovákiában azonban még nem áll a tervezés olyan előrehaladott fokon. Az
ITB-ért is felelős tervezésért csoportnak tagja az a Litera úr, aki az EGTC-ért is felelős a
kormányzatban. Július 26-ra tervez vele találkozót. Az Ister-Granum–é az első határon átnyúló ITB.
Ez az EGTC pilot projektje. A Szenátus is képviseltethetné magát ezen a találkozáson.
Az Elnök szeretne részt venni a találkozón, de csak augusztus 5. utáni időpont megfelelő a számára.
Tétényi Éva megkérdezte, hogy az eredetileg kitűzött ütemtervnek megfelelő-e az ITB tervezése.
Az Igazgató elmondta, hogy az eredetileg tervezett programhoz képest van csúszás, de az operatív
programok tervezése is csúszik. Jelenleg novemberi dátumról beszélnek.
Tétényi Éva ettől függetlenül kéri az ütemterv aktualizálását.
Az Elnök megkérdezte, hogy van e szlovák nyelvű változat.
Duka Gábor megkérdezte, hogy mások-e a hangsúlyok a két országban folyó tervezésnek? Mindkét
országgal kell-e egyeztetni az ITB kapcsán? Azért kérdezi, mert a komáromi RRA épp most kérte fel
őket a tervezett elképzeléseik benyújtására.
Tétényi Éva megkérdezte, hány ITB van tervezés alatt a magyar-szlovák határon? A CESCI mennyi
tervez? Mi a miénk prioritása a többihez képest? Javasolja, hogy a két miniszterelnök kapjon azzal
kapcsolatban tájékoztatást, hogy mit tervezünk. Mi a helyzet akkor, ha a két ország együttműködési
programjában nem szerepel. Akkor a benne szereplő projektelképzelések elvesznek? Javasolja, hogy
több program fusson egyszerre, hogy azon elképzelések, amelyek az ITB-nek elemei ne vesszenek el
egy esetleges negatív döntés esetén. Más forrásból megvalósíthatóak legyenek.
Az Elnök is fontosnak tartja, hogyha hazai forrásból nem lehet, akkor Európai Uniós forrásból kell
megvalósítani.
Az Igazgató elmondta, ha pozitív döntés születik, akkor minden elem megvalósítható. Ha nem
támogatják, akkor is megvan az előnye annak, hogy egy „csokorba” lettek gyűjtve az elképzelések.
Tétényi Éva megkérdezte, hogy milyen ITB-k vannak még tervezés alatt.
Eck András elmondta, tudomása szerint az Arrabona EGTC Közgyűlése döntött ITB tervezésről, a
Rába – Duna – Vág EGTC által korábban eltervezett ITB már inkább akciótervnek mondható.
Duka Gábor megkérdezte, hogy az ITB-nek mi a státusza, mennyi pénzt lehet nyerni, mi a százalékos
arány?
Tétényi Éva véleménye szerint az ITB egy vízió, külön-külön is pályázni lehetne a projektekkel
prioritási sorrendet felállítva az egyes elképzelések között. Ha csak az ITB-vel pályázunk, akkor
máshol kizáródunk.
Az Elnök megkérdezte, hogy járható-e ez az út?
Duka Gábor véleménye szerint, ha az ITB nem valósítható meg, akkor lehet más operatív programból
pályázni.
Az Igazgató elmondta, az ITB egy előre eltervezett térségfejlesztést valósít meg. Ellentétben olyan
projektekkel, amelyek folyamán két egymáshoz nem kötődő térség nyer el támogatást hosszú távon
nem sok haszonnal járó elképzelésre.
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Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
18/2013. (07.11.) 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. Kérik az Igazgatót az
ütemterv aktualizálására.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás igazgatója
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0

3. Az Ister-Granum Helyi Termék Hálózat kialakításával kapcsolatos pályázat
beadásával kapcsolatos döntés
Az Igazgató elmondta, 2012. decemberi ülésén hozott támogató határozatot a Közgyűlés az IsterGranum Helyi Termék Hálózatának kialakítására. Felvette a kapcsolatot a "Duna-Pilis-Gerecse"
Vidékfejlesztési Egyesülettel, amelynek a közgyűlése már hozott is határozatot az EGTC-vel való
együttműködésről.
Tétényi Éva hozzászólásában összeszedettebb munkát kért. Jelezte, hogy a kiosztott 2012-es
határozatban hibásan 2013-as dátum szerepel, illetve megkérdezte, hogy miért most tárgyalja ezt az
előterjesztést? Volt erről döntés?
Az Igazgató jelezte, hogy az ülés elején elfogadott napirendnek megfelelően tárgyalják hármas
napirendkén az előterjesztést. A Szenátus felhatalmazása szükséges a pályázat benyújtásához, mivel a
támogató határozat feltétele a beadásnak.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
19/2013. (07.11.) számú szenátusi határozat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusa úgy dönt, hogy támogatja pályázat benyújtását a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal által az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti
együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatási kiírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás igazgatója
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0
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4. Felügyelő Bizottsággal kapcsolatos döntés meghozatala

Az Igazgató elmondta, az alapszabály módosításakor emelkedett a Felügyelő Bizottság tagjainak a
száma, így az akkor négy évre megválasztott zselízi tag Kádaši Erzsébet mandátuma él, de a többi tag
mandátuma lejárt. Jogi űr keletkezett. Az elfogadásra javasolt határozattal a Szenátus kinyilvánítaná,
hogy a soron következő közgyűlésig a Csoportosulás működését nem veszélyezteti a Felügyelő
Bizottság mandátumképtelensége. A pénzügyi helyzet ellenőrzött.
Tétényi Éva megkérdezte, hogy kinek a felelőssége a helyzet kialakulása?
Az Igazgató jelezte, hogy az övé, illetve a tagok maguk is tudhatták meddig szól a mandátumuk.
Tétényi Éva javasolta a mandátumok meghosszabbítását.
Eck András jelezte, hogy az alapszabály értelmében a Közgyűlés kizárólagos joga a Felügyelő
Bizottság tagjainak meghosszabbítása, így a Szenátus nem hosszabbíthatja meg a mandátumokat.
Az Igazgató elmondta, a Felügyelő Bizottság legfőbb feladata a Csoportosulás éves beszámolójának
az áttekintése, amely az áprilisi közgyűlés előtt megtörtént.
Az Elnök javasolta a fennálló helyzet tudomásul vételét, de egyéb határozat meghozatalát nem. Illetve
legyen meghatározva határidő az új tagok megválasztására. Augusztus 31-et javasolja.
Tétényi Éva is a tudomásul vételt javasolja. Hiba történt, de a Szenátus számára felelősségvállalással
járna az előterjesztésben szereplő határozat elfogadása. A működés folyamatos, mivel van tagja a
bizottságnak.
Az Elnök szeptember 16-ot javasolta a közgyűlés időpontjául. Addigra a magyar és a szlovákiai oldal
tegye meg személyi javaslatait. A beérkezett javaslatokat az Igazgató terjessze elő a Csoportosulás
soron következő közgyűlésén.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
20/2013. (07.11.) számú szenátusi határozat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Közgyűlése tudomásul veszi a munkaszervezet jelzését, hogy a Felügyelő Bizottság három
tagjának megbízatása lejárt: Szigeti László: 2013. március 6.; Dr. Hámory Jenő: 2013. május
24.; Dr. Entz Géza: 2013. május 24. A bizottság hiányzó tagjainak a megválasztására a
Csoportosulás Közgyűlésének következő ülésén kerül sor.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás elnöke
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0

5

5. Az észak-déli közlekedési folyosó Esztergom – Párkány melletti nyomvonala
érdekében teendő lépések megtervezése
Az Igazgató elmondta, a mellett, hogy az EGTC is folyamatosan figyelemmel kíséri az V/C
folyosóval kapcsolatos ügyeket, Varga János – Csata polgármestere – kezdett aktívan foglalkozni
ezzel a témával. Az út ügye már régóta napirenden van. Minden régiós szereplő azonosulni tud az
esztergomi nyomvonal fontosságával. Véleménye szerint az egyik legkomolyabb érv a Budapest alatti
körgyűrű tehermentesítése.
Az Elnök nem javasolja munkacsoport létrehozását. Egy levél elküldését látja célszerűnek, amelyet a
két ország miniszterelnökének küldene meg a Csoportosulás, amelyben alátámasztásra kerülne a
nyomvonal hasznossága. Ezzel kapcsolatban Ocskay Gyulának van korábbi kész, felhasználható
anyaga. Azt aktualizálva kellene mellékletként megküldeni. Dobosi Tivadar szakmai véleményét is ki
lehetne hozzá kérni.
Tétényi Éva határidő megszabását kérte.
Az Elnök augusztus 15-öt jelölte meg, mint végső határidő.
Illés György javasolta, hogy a szeptemberi közgyűlésen legyen napirendre véve a közlekedési folyosó
témája.
Bakonyi Pál jelezte, hogy a Nyitra megyei fejlesztési stratégiához a javaslattétel határideje július 25.
Jónak tartaná, ha addig a levél és melléklete elkészülne.
Duka Gábor javasolta, hogy a levél a megye felé az EGTC szlovákiai tagjainak az aláírásával is
megküldésre kerülhetne.
Varga János hozzászólásában elmondta, hogy a megyei elnök is támogatja ennek a nyomvonalnak az
ügyét.
Az Elnök véleménye szerint maradjon az augusztus 15-i határidő.
Varga János annak fontosságára hívta fel a figyelmet, hogy javasolni kell, mindkét országban
központi koordinátor legyen kijelölve az ilyen jellegű fejlesztések kapcsán. Magyarországon a
közlekedési ügyekkel a Közlekedési Koordinációs Központ foglalkozik.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
21/2013. (07.11.) számú szenátusi határozat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusa úgy dönt, levélben fordul Magyarország és Szlovákia miniszterelnökéhez annak
előmozdítása érdekében, hogy az úgynevezett V/C észak-déli közlekedési folyosó Esztergom –
Párkány térségében valósuljon meg. A levél megfogalmazásának és megküldésének határideje
2013. augusztus 15.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás igazgatója
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0
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6. Dunakanyar, mint kiemelt övezet

Az Igazgató elmondta, hogy ez az elképzelés integrált területi beruházás keretei között fejlesztené a
Dunakanyar régióját. A Balatont kiemelt térségként kívánta az állam fejleszteni, de nem kapta meg az
Európai Unió támogatását ez az elképzelés. E miatt most ITB létrehozását tervezik. Ez lehetne a
Dunakanyar mintája is.
Az Elnök konkurenciát lát ebben az elképzelésben.
Tétényi Éva úgy véli, a Dunakanyar része az EGTC-nek, így a nagy ITB részeként is el tudná
képzelni a felmerülő fejlesztési elképzeléseket.
Duka Gábor is az Ister-Granum ITB kibővítését javasolta.
Az Igazgató nem tartja szerencsésnek, ha az ITB túl sokrétű.
Tétényi Éva elmondta, a Dunakanyar kapcsán számos elképzelés fut egyszerre. Világörökségi cím,
Duna stratégia, Limes, de tovább sorolható. Mint külön ITB nem támogatja.
Az Elnök úgy véli, hogy ha a megyéknek, településeknek ilyen irány elképzeléseik vannak, akkor
keressék meg az EGTC-t hivatalosan.
Drapák Károly nem tartja időszerűnek ezt az elképzelést.
Az Igazgató határozati javaslat megfogalmazását javasolta.
Tétényi Éva elmondta, úgy is határozhatnak az ügyben, ha a beterjesztett határozati javaslatot nem
fogadják el.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
22/2013. (07.11.) számú szenátusi határozat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusa kezdeményezi az illetékes döntéshozók irányában a Dunakanyar határon is átnyúló
integrált fejlesztési programjának elkészítését és beépítését a nemzeti szintű operatív
programokba, egyben felhatalmazza az elnököt és az igazgatót ez ügyben a tárgyalások
megkezdésére Pest, Komárom-Esztergom és Nyitra megye és az érintett minisztériumok
képviselőivel.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás igazgatója
Szavazati arányok:
Igen: 0
Nem: 6
Tartózkodott: 0
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7. Egyebek
Duka Gábor elmondta, vízi zarándokút elképzelést szeretné megvalósítani Passau és Esztergom
közötti Duna szakaszon. A régióban lévő Leader Helyi Akciócsoportokat szeretné megkeresni. A
magyar oldalon kerülne beadásra a pályázat. A Mária út vezetőjével Szabó Tamással már felvette a
kapcsolatot. Majd szeretné kérni az Igazgató segítségét a magyar oldali Leader HACS-ok vezetőinek
elérhetőségi kapcsán.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök megköszönve a munkát az ülést bezárta.

k.m.f.

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

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

............................................
Duka Gábor
hitelesítő tag
J.k. készült 3 (három) eredeti példányban
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