JEGYZŐKÖNYV
az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
(a továbbiakban: Csoportosulás) 2014. május 13. napján tartott szenátusi üléséről.
Helye: Párkány (Štúrovo), Városháza kisterem
Időpont: 2014. május 13. 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.
Jegyzőkönyvvezetőnek Eck Andrást, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Drapák Károlyt javasolta. A
jelöltek a jelölést elfogadták, az ügyvezető elnök szavazásra bocsátotta a jelölést.
1/2014. (05.13.) számú szenátusi határozat
A Szenátus megválasztja az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Eck Andrást.
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0
2/2014. (05.13.) számú szenátusi határozat
A Szenátus megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Drapák Károlyt.
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0
Az Elnök ismertette a szenátusi ülés tervezett napirendjét:
1. Beszámoló a 2013. október 29-i Közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről
2. Tájékoztató Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programról
- Ister-Granum ITB helyzete (meghívott előadó: Ocskay Gyula, CESCI)
3. Beszámoló az Ister-Granum Helyi Termék Hálózat kapcsán megtett lépésekről,
pályázatokról (meghívott előadó: Horváth Zoltán, EKOKU)
4. A 2013. évi beszámoló elfogadása
5. Az EGTC 2014. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása
6. Ister-Granum Környezetgazdálkodási Központ
7. Egyebek
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3/2014. (05.13.) 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. október 29-i Közgyűlés óta eltelt
időszak eseményeiről
Az Igazgató elmondta, novemberben egyeztető megbeszélést tartottak a nemzetközi Leader
pályázat kapcsán. Négy partner vesz részt az eddigi helyi termékes projektekhez képest
nagyobb volumenű pályázatban. Megtörtént a november 25-én beadott pályázat hiánypótlása.
Bécsben részt vett egy a Duna Stratégia hármas prioritási tengelyéhez kapcsolódó projektben.
Elsőre nem tűnt fontosnak a részvétel, de azóta kiderült, hogy a résztvevők valamennyi
forráshoz tudnak jutni projektjeik előkészítése kapcsán. Brüsszel felé egy 20 projektből álló
csomag került összeállításra. Tizenöt pályázó közül sikerült az első négybe bekerülni. Ez a
négy pályázat fog arányosan osztozni a forráson, ami úgy egy millió euró körül lesz. Az
EGTC koordináló szerepet fog tudni ellátni. Egy munkacsoport létrehozására lesz majd
szükség, amely ezzel fog foglalkozni. A bécsi bizottság 50 ezer euró fölött fog rendelkezni.
Ott is lehet majd projektelőkészítésre pályázni.
Néhány egyéb témát kívánt még megemlíteni. Az év elején kezdett el foglalkozni a
munkaszervezet a környezetgazdálkodás témájával. Jelen van dr. Munkácsy Béla, az ELTE
tanára, aki szakmai hátteret biztosít az EGTC-nek. A korábbi Ister-Granum energiaházas
projektben is dolgozott. A Pilis – Gerecse HACs közgyűlésén vették fel a kapcsolatot. Ott
vetődött fel a téma újraélesztése. Fontos, hogy ezen a téren is felkészült legyen az EGTC a
2014-20-as időszakra.
Köszöni Tétényi Évának a V4-es konferencián való részvételt, amely nagyon sikeres volt,
nagy érdeklődés kísérte. Konstruktív volt a hangulat, amelyet teremelői látogatások követtek.
Nemzetközi részvétellel került megrendezésre. Szlovákiából Zsolna megye, a párkányi RRA
vett részt.
Az elmúlt év utolsó közgyűlésén tagjai közé fogadta az Ister-Granum EGTC-t a CESCI. Az
idei első közgyűlésükön is képviseltette magát a Csoportosulás.
Az Elnök megkérdezte, hogy van e hozzászólás, majd szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
4/2014. (05.13.) 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 igazgatója
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0
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2. Tájékoztató Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési
Programról
Az Igazgató elmondta, ehhez a napirendhez meghívta Ocskay Gyulát, a CESCI főtitkárát. Az
ITB munkacsoport ülésein többen részt vettek a polgármesterek közül. Sikerült egy kosárba
gyűjteni az elképzeléseket. Elkészült egy közel kétszáz oldalas tanulmány. Az ITB lehetősége
az operatív programokba konkrétan nem kerültek be, de mint elem létezik. Előnyt élveznek az
egy csomagban integrált projektelképzelések. Sikerült az előkészítésre forrást találni. Tizenöt
projekt került beadásra. Aki ITB-t nyújtott be az a pontozásnál előnyt élvezett. Ezért került be
az Ister-Granum az első négybe.
Tétényi Éva megkérdezte, hogy ezek csak magyar oldali támogatások.
Az Igazgató elmondta, itt európai forrásokról, konkrétan a magyar-szlovák operatív
programról van szó.
Tétényi Éva megkérdezte, hogy jelent-e ez előnyt?
Az Igazgató elmondta, részeredményeket sikerült elérni. Nincs benne az ITB az OP-kban, de
előnyt, plusz pontokat jelenthet. E mellett sikerült az előkészítésre forrást szerezni.
Mivel egy kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
5/2014. (05.13.) számú szenátusi határozat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusa elfogadja a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési
Programról, és a Vállalkozási - Logisztikai Övezet kialakítását célzó integrált területi
beruházás (ITB) előkészületei érdekében tett lépésekről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás igazgatója
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0
3. Beszámoló az Ister-Granum Helyi Termék Hálózat kapcsán megtett
lépésekről, pályázatokról
Az Igazgató elmondta, ez a téma van a legelőkelőbb helyen az EGTC feladatai között. 2012.
decemberétől van napirenden. Sikeres projekt. Öt beadott elképzelésből hármat támogattak a
bírálók, egy pedig most van elbírálás alatt. A nyertes projektek közül egy van megvalósítás
alatt, de abból a jelentősebb tevékenységet, a konferencia megszervezését már
lebonyolították. Első eredmény a tanulmányút volt. Két millió forintos keretből a térség
polgármestereiből, a HACS-ok képviselőiből termelőkből álló csapat vehetett részt
magyarországi és székelyföldi jó példákat meglátogató tanulmányúton. Hasznos,
3

kapcsolatépítésre is felhasználható projekt volt. A második a Helyi Finomságok Tárháza című
kiadvány elkészítése volt. Ízelítőt kíván adni a régió piacaiból, termelőiből, termékeiből, de
receptek is bekerültek a közel 100 oldalas füzetbe. A komplett termelői lista a Leader projekt
keretében kerül összeállításra. Jelenleg „trendi” dolog a helyi termék, a média érdeklődésére
is számot tart. Ez a konferencián is látszott. Sok pozitív visszajelzés érkezett. Borászok
keveselték a borra fordított figyelmet, de sikerült velük elfogadtatni, hogy nem turisztikai
céllal készült a kiadvány. A régió külön a borral foglalkozó „borkézikönyv” kiadását is
megérdemelné. Szándék a helyi termék védjegy kialakítása. Ez egyben minősítés is.
Elkészülne a konkrét marketingterv. Határon átnyúló piac terén úttörő szerepet végeznek.
Külön szabályozás van a két országban. Ezt kéne összehangolni, első körben útmutatót adni.
Hústermék valószínűleg nem mehet át a határon helyi termékként. A V4 projekt keretében
kiadásra kerülő kézikönyv tartalmazza majd a szabályozásokat.
Petrovics László megjegyezte, hogy füstölt formában lehetséges a hús átvitele, csak a nyers
hús tiltott.
Az Igazgató jelezte, hogy a közgyűlés után is helyi termékekből lesz a fogadás.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
6/2014. (05.13.) számú szenátusi határozat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusa elfogadja az Ister-Granum Helyi Termék Hálózat kapcsán megtett lépésekről,
pályázatokról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás igazgatója
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0
4. A 2013. évi beszámoló elfogadása
Az Igazgató elmondta, a mellékletet az EGTC könyvelője készítette el. A tavalyi évben
pozitívba fordult a mérleg. A cash flow-ban még volt probléma, de a mérleg jó volt. A
kölcsön – amelyről be is számolt – visszafizetésre került. Mindent sikert a zökkenőmentes
működés érdekében megtenni. Átkerült a holtponton a gazdálkodás. Tiszta szervezetté vált az
EGTC. Apró problémák vannak a váltás miatt, mindig rosszul jön ki az árfolyam, de a
veszteség nem mondható jelentősnek.
Több éve gondolkodnak már civil szervezet létrehozásában. Mint EGTC nincs lehetőség
minden forráshoz való hozzájutáshoz. Ezért vetődött fel egy civil szervezet létrehozásának a
gondolata. Anyagilag nem jelentős az alapítás. Szlovákiában van olyan szervezet, amely
kötődik az EGTC-hez, de a magyar oldalon nincs. Korábban az Eurohíd Alapítvány töltötte
be ezt a szerepet. Könyvelővel megvizsgáltatná, melyik forma lenne az EGTC számára
hasznos. Az alapításhoz szenátusi jóváhagyást kérne majd. Tulajdonképpen a Norvég Alap,
NKA és egyéb kulturális kiírások kapcsán lenne hasznos a szervezet létrehozása.
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Tétényi Éva a speciálisnak nevezte az EGTC jogi státuszát a határon átnyúló jellege miatt.
Más rendszerben működik. Nem tartja jogosnak a civil szervezeteknek kiírt pályázati források
megszerzését. Vannak olyan civil szervezetek, amelyekkel ezeket a célokat együttműködve
meg lehet valósítani.
Petrovics László egyetért a polgármester asszonnyal. Nagymaroson is van olyan civil
szervezet, amellyel például a helyi termék témában együtt tudna működni az EGTC.
Megállapodást kell velük kötni. Az EGTC népszerűsítését segítené az általa megvalósított
projekt.
Bakonyi Pál abban látja még a civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségét, hogy az
EGTC segítségére lehet pályázatok megírásában egy-egy alapítványnak, egyesületnek.
Az Igazgató elmondta, korábban a munkaszervezet is így gondolkodott, a tapasztalat viszont
azt mutatja, hogy a szervezeteknek el kell köteleződniük egy kollégium mellett hosszabb
időre. Így máshová már nem tud pályázni. Egy jól működő szervezet év elején már
elköteleződik.
Az Elnök véleménye szerint amúgy is csak egy pályázatot adhat be egy szervezet.
Tétényi Éva megkérdezte, hogy mire terveznek pályázatot beadni.
Az Igazgató elmondta, szóba jöhetnek helyi termék pultok elhelyezései a régióban. Vagy
akár egy helyi termék expó megszervezése.
Petrovics László elmondta, hogy a nagymarosi piac üzemeltetője ebben partner lenne.
Az Igazgató elmondta, hogy két éves tapasztalata azt mondja, nehéz partnert találni.
Az Elnök véleménye szerint a Szenátus nem támogatja. Nem hiszi, hogy nincs olyan partner,
akivel ne lehetne jó együttműködést kialakítani. Sok inaktív szervezet is van, aki erre jó lehet.
Partnert kell keresni, tudva, hogy mit akarunk, mik a lehetőségek. Megkérdezte, hogy az
előterjesztés kapcsán van-e kérdés.
Petrovics László látja, hogy a számok változnak, de azt látná kívánatosnak, hogy a működés
aránya csökkenne a költségvetésben, és a további nyertes projektek megfordítanák az arányt.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
7/2014. (05.13.) számú szenátusi határozat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusa a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a szervezet 2013. évről szóló
beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás igazgatója
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0
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5. Az EGTC 2014. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása
Az Igazgató elmondta, az ITB-ben lévő projektek előkészítésére elnyerhető támogatás
kapcsán a folyamat lezárására várnak. Erre egy bizottság fog létrejönni, amelybe az érintett
szereplők, tagtelepülések lesznek meghívva. Fontosnak tartja, hogy a projektírásból,
menedzselésből származó bevételek növekedjenek. A Leader projekt közel húsz milliós
lehetőség, amely, ha sikeres jó áthidalás lenne a 2014-20-as pályázatok megjelenéséig. A
pályázati bevételek jelenleg 8-10 millió forintot jelentenek, amely körülbelül megegyezik a
működési költségekkel. Lépésről-lépésre haladnak előre. A Leader is előfinanszírozó jellegű.
Az új CBC kiírás 2015-re várható. A helyi termékes további elképzelésekhez mindenképp
számít ezekre a forrásokra. A környezetgazdálkodás témája – amely a mai napirenden van –
szintén felkerülhet erre a listára.
Petrovics László hozzászólásában elmondta, közvilágítás kérdésében jó lenne egy körkérdést
feltenni a polgármestereknek. Nagymaros – egy mostani ajánlat alapján – körülbelül 30 %-ot
tudna megspórolni. 1 %-os befektetésről beszélnek, amely egy év alatt megtérül.
Tétényi Éva véleménye szerint vigyázni kell az ilyen ajánlatokkal.
Az Igazgató jelezte, hogy ismeri az ilyen irányú igényeket.
Drapák Károly elmondta, hogy 6-7 éve végezték el Muzslán a közvilágítás korszerűsítését.
Egy esztergomi és egy szlovákiai cég végezte. A megtakarítás képezte a befektetést. Úgy
emlékszik, hogy három év alatt futott le. Most már megtakarítanak rajta.
Az Elnök jelezte, hogy a civil szervezet alapításának szándékát törölni kell.
Lendvai József úgy látja, hogy a tagdíj befizetésének körülbelül 1/3-a hiányzik.
Az Igazgató elmondta, hogy körülbelül 20 %-os az elmaradás. Van, akivel nem tud mit
kezdeni. Például Tinnye, ahol jelenleg polgármester sincs. A fizetési tendencia inkább javult
az elmúlt időszakban, de mindig van nemfizető. Próbálja behajtani.
Lendvai József megkérdezte, hogy ez alapján reális-e a tervezés?
Az Igazgató elmondta, hogy inkább alá van tervezve a bevételi oldal, így reálisnak mondható.
A terv tartható.
Bakonyi Pál jogi szempontból mindenképpen helytelennek tartja az elmaradásokat.
Az Igazgató elmondta, hogy Muzsla például túlfizetésben van.
Drapák Károly megkérdezte, hogy mi lenne az a bevétel, amelynek be kéne jönnie. A
legközelebbi közgyűlésre ezt be kéne hozni.
Az Igazgató elmondta, hogy jelenleg is kiküldés alatt vannak a felszólítások.
Petrovics László úgy látja, hogy egy év nemfizetés után ki kéne zárni a hátralékos
tagtelepüléseket. Menjen e-mail a nemfizetőknek idézve az alapszabály megfelelő részét.
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Az Elnök véleménye szerint inkább kevesebb tag legyen, de aktívabb hozzáállás. Kéri, hogy
a munkaszervezet olyan levelet küldjön ki, amely mellé csatolva van az összes tagtelepülés
listája. Mindenki láthassa, hogy ki tartozik, ki nem.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
8/2014. (05.13.) számú szenátusi határozat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusa elfogadja a 2014. évi pénzügyi és munkatervet. Egyben úgy dönt, hogy
benyújtja pályázatát a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az Európai Területi
Társulások 2014. évi támogatására kiírt pályázati felhívására, egyben felhatalmazza az
igazgatót a szerződés aláírásához szükséges dokumentumok összeállítására,
benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás igazgatója
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0
6. Ister-Granum Környezetgazdálkodási Központ
Az Igazgató bemutatta dr. Munkácsy Bélát, aki már a korábbi Ister-Granum energiaházas
projektben is dolgozott.
Tétény Éva megkérdezte, hogy mennyibe kerülne ez, illetve mi lenne a működési struktúrája.
Az Igazgató elmondta, hogy a kezdeti időszakban ugyanúgy nem járna költséggel, ahogy a
helyi termékes vonal sem járt. Legfeljebb útiköltség jelentkezik. Két egyetemmel vették már
fel a kapcsolatot. Egyetemi hallgatók végeznek majd felméréseket a régióban. Felkészülést
jelentene a később kiírásra kerülő pályázatokra. Látogatások folyamán már például
lehetőségként egy sárisápi irodahelyiség is felmerült. Minden pályázati forrásból valósulna
meg.
dr. Munkácsy Béla elmondta, nagy irányváltás van folyamatban az Európai Unió nyugati
országaiban. 70%-ban már megújuló elemeket építenek be. Előtérbe fog kerülni a lokalitás,
ahogy ez a helyi termék kapcsán is igaz. Fontos szerepe lehet az önkormányzatok közti
együttműködésnek. Itt megemlítette a Bükk - Mak Leader kezdeményest. Önmagában az
energetika terén téves volt nyitni, az építészetet nem lehet kinyitni. A hulladékgazdálkodás is
felhasználható energiaszerzésre. Ugyanígy a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás is lehet ezen a
téren beszállító. Komplex vizsgálatot kell elvégezni, túllépni az öt évvel ezelőtti terveken. Jó
volt az elmúlt néhány hónap, ami az Ister-Granum-al történő együttműködést érintve.
Települési szinten nagy felkészületlenséget tapasztal. Nincsenek tervek. A későbbiekben
kialakításra kerülő környezetgazdálkodási központ ebben nyújthatna segítséget.
Tétényi Éva megkérdezte, hogy a jelenleg említett máriahalmi elképzelés már egy kész
struktúrát takar.
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Eck András elmondta, jelenleg csak elképzelésekről van szó. Az elmúlt hetek közös
gondolkodását leszámítva nulláról indul a tervezés. Pozitív döntéssel egy elvi támogatás kap a
környezetgazdálkodási téma, az EGTC Szenátusa, Közgyűlése hozzájárul a folytatáshoz. A
további lépések pályázatfüggőek. Első időszakban a helyi termék hálózathoz hasonlóan
kisebb projektek várhatóak, és csak később nagyobb volumenű beruházások. A kérdés, hogy a
céllal egyetértenek-e.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
9/2014. (05.13.) számú szenátusi határozat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusa támogatja az Ister-Granum Környezetgazdálkodási Központ kialakítására
irányuló projektjavaslatot, egyúttal megbízza az Igazgatót az elképzelés 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

7. Egyebek
Drapák Károly megkérdezte, hogy az elkövetkező önkormányzati választások mennyiben
befolyásolják a z EGTC Szenátusának összetételét, illetve a település képviseletét?
Az Igazgató elmondta, hogy a település képviselete automatikus, a Szenátus tagjának pedig
új embert kell választani.
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
J.k. készült 3 (három) eredeti példányban
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