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I. Munkaterv
A 2011-es év vízválasztónak tekinthető az Ister-Granum EGTC történetében. A gazdasági válság
hatásai igen súlyosan érintik térségünket, az itt található önkormányzatokat, amelyek többségének
kötelező feladatai ellátása is problémát jelent. Az EGTC működtetése, mint önként vállalt plusz
feladat csak abban az esetben képzelhető el, ha ennek finanszírozása biztos lábakon áll.
Az elmúlt néhány évben a kezdeti lelkesedés alább hagyott, az Ister-Granum kezdeményezés iránti
közbizalom megingott. Emiatt az EGTC sorsát nem pusztán a finanszírozás biztosítása, hanem a
közbizalom helyreállítása is meghatározza. A közbizalom helyreállításának megítélésünk szerint az
alábbiak a feltételei:
1. olyan projektek, fejlesztések megvalósítása, amelyek közvetlen hasznot jelentenek a
tagtelepüléseknek, a régió lakosságának;
2. új munkahelyek teremtése;
3. jogszerű és pénzügyi szempontból felelős működés;
4. a polgármesterek, az önkormányzatok, valamint a határ két oldalán élők közötti személyes
kapcsolatok erősítése;
5. az EGTC magyarországi, szlovákiai és nemzetközi megbecsültségének visszaszerzése,
megerősítése, a kezdeményezés úttörő jellegének megőrzése.
A fentiek érdekében a 2011. évre az alábbi aktivitásokat, fejlesztéseket tervezzük.
1. Közvetlenül érzékelhető hasznot jelentő projektek
Az Ister-Granum együttműködés történetének első olyan projektje, amely minden települést érint,
az RTDMSZ-projekt. Ennek megvalósítását a szűkös időkorlát és a szoros költségvetési terv
ellenére is tervbe vettük.
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Amennyiben a hitelfelvétel révén a projektet meg tudjuk valósítani, akkor a júniusban megjelenő
(2015-ig várhatóan az utolsó) magyar-szlovák CBC-kiíráson is indulni szeretnénk, szintén olyan
projekttel, amely a régió egészét érinti.
Az RTDMSZ-projekt költségvetése lehetővé teszi két újabb alkalmazott felvételét, akik
segítségével az EGTC munkaszervezetét úgy tervezzük átalakítani, hogy az mind a magyarországi,
mind a határon túlra irányuló, mind az európai uniós pályázatok elkészítésére alkalmas legyen,
ezzel is segítve a régió önkormányzatait.
A legnagyobb kihívást a fejlesztések finanszírozásának biztosítása jelenti. Ezért kezdeményezzük
az Ister-Granum Szolidaritási és Fejlesztési Alap létrehozását, amelyhez az önkormányzatok mellett
a térségbeli nagyvállalatok és további szponzorok hozzájárulásait is szeretnénk megszerezni. Az
alap működési feltételeinek kidolgozását a szeptemberi közgyűlésig vállaljuk.
2. Új munkahelyek teremtése
Az EGTC működésének az adhat értelmet, ha olyan fejlesztések elindításához tud hozzájárulni,
amelyek a határ mindkét oldalán új munkahelyek létesítését eredményezik. Ennek érdekében több
kezdeményezéssel is élni szándékozunk 2011-ben.
2.1 Ister-Granum szalon létrehozása
A szalon legfőbb küldetése, hogy a különböző szektorok (önkormányzati és kormányzati,
vállalkozói, illetve civil) közötti kapcsolatfelvétel, együttműködés számára teremtsen fórumot. A
szalon tervezett rendezvényei két részre oszthatóak: egyes rendezvényekre magas szintű állami
tisztségviselőket, bankok képviselőit, nagyvállalatok vezetőit, országgyűlési és európai parlamenti
képviselőket, valamint fejlesztési szervezetek menedzsereit tervezzük meghívni. A szalon
lehetőséget biztosít az Ister-Granum EGTC fejlesztési terveinek megismertetésére, az itt működő
nagyvállalatok elképzeléseihez a kormányzati kapcsolatok megteremtésére, az ezek
megvalósításához szükséges partnerségek kialakítására. Ezekből a partnerségekből olyan projektek
születhetnek, amelyek új munkahelyeket teremtenek a régióban. Ugyanakkor a szalon a térség
meghatározó szereplőinek elkötelezettségét is erősíti a határon átnyúló együttműködés, egyben az
EGTC projektelképzelései iránt.
A szalon rendezvényeinek másik típusa olyan műhelyeket jelent, ahova elsősorban a
polgármestereket, önkormányzati dolgozókat várjuk. Itt is megjelennek az államigazgatás felső
szintű képviselői, de emellett szóba kerülnek településfejlesztési, projektfejlesztési, pályázati
kérdések is. Tervezzük olyan szakemberek meghívását, akik egy-egy kis lélekszámú településen
indítottak el, a települést a kihalástól megmentő, innovatív programokat. Ezek a példák az EGTC
tagönkormányzatai számára is inspirálólag hathatnak, és segíthetik új munkahelyek létrehozását.
2.2 Befektetéstámogató tevékenység
A Nemzetgazdasági Minisztériummal folytatott tárgyalásaink során sikerült elérnünk, hogy
(amennyiben a hitelfelvétel ügyében sikerrel járunk), a Határtalan desztináció című RTDMSZprojektet a minisztérium zászlóshajóprojektjei közé felveszi. Ez egyrészt a projekt népszerűsítését
jelenti, másrészt a régióban a projekt továbbvitele szempontjából kiemelkedő helyi befektetési
lehetőségek népszerűsítését az ITDH utódján, a Nemzeti Külgazdasági Hivatalon keresztül.
Hasonló kezdeményezésekkel más területeken is élni szeretnénk.
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2.3 Az EGTC saját fejlesztései
Az EGTC maga is teremthet (korlátozott számban) új munkahelyeket. Ezek kialakítását a
megvalósítandó projektek teszik lehetővé. Igyekszünk saját erőből is kezdeményezni ilyen
fejlesztéseket.
3. Jogszerű és pénzügyi szempontból felelős működés
Az elmúlt két év során az EGTC menedzsmentjét a jogszerűtlenség és a pénzügyi felelőtlenség
jellemezte. Ezt a helyzetet március óta komoly erőfeszítésekkel próbáljuk felszámolni.
A jogszerű működés érdekében számos lépést tettünk (határozatok tárának elkészítése, lefordítása, a
kétnyelvűség biztosítása, jelentések elkészítése, együttműködés a magyar és a szlovák jóváhagyó
hatósággal, a felügyelő bizottság működésének biztosítása, az alapszabály belső ellentmondásainak
kiigazítása).
A pénzügyi stabilitás szempontjából nagy jelentőségű lépés az EGTC-k számára megjelentetett
KIM-pályázat, amely segítségével a csoportosulás működési költségei teljes egészében fedezhetőek.
Pályázati esélyeinket pozitívan befolyásolja a magyar székhelyű EGTC-k viszonylag alacsony
száma. Az állami támogatás várhatóan arra is lehetőséget biztosít, hogy új irodában, megfelelő
munkakörülmények között tudjanak dolgozni a munkatársak, motiváló anyagi háttérrel.
4. A személyes kapcsolatok erősítése
Az EGTC további sorsának egyik legfontosabb záloga, hogy erősödjön a bizalom a határ két
oldalán fekvő települések polgármesterei és lakossága között. Ennek számos eszköze lehetséges:
a) testvér-települési kapcsolatok ösztönzése: hasznos volna elérni, hogy minden településnek
legyen határon túli partnere, amellyel évente minél több alkalommal valósítson meg
közös programokat; az EGTC munkaszervezete szívesen segít az ehhez szükséges
források felkutatásában, pályázatok elkészítésében;
b) Ister-Granum szalon rendezvényei: a szalon polgármestereknek szóló rendezvényei
lehetőséget biztosítanak a találkozásra, eszmecserére, a tapasztalatok megosztására;
c) egymás rendezvényeinek látogatása: szeretnénk elérni, hogy egy régiós rendezvénynaptár
működjön az EGTC honlapján, és hogy az egyes rendezvényekre minden régiós
polgármester kapjon meghívót;
d) közös, határon átnyúló rendezvények ösztönzése: ösztönözni és anyagi lehetőségeinkhez
mérten támogatni szeretnénk a kisebb, határon átnyúló rendezvényeket,
sportversenyeket, diákvetélkedőket, ehhez mozgósítani szeretnénk a civil szervezeteket
és az általuk igénybe vehető forrásokat is.
5. Az EGTC nemzetközi hírnevének visszaszerzése, erősítése
A közbizalom visszaállítása szempontjából is fontos, hogy az együttműködés szereplői büszkék
lehessenek az EGTC-re. Ezen túlmenően szeretnénk az EGTC külső szakmai és politikai
kapcsolatait is megerősíteni. Ennek érdekében továbbra is ösztönözzük az újszerű
kezdeményezéseket (Szolidaritási és Fejlesztési Alap, határon átnyúló egészségügyi
együttműködés, regionális fejlesztési tanács, regionális civil parlament stb.), és részt kívánunk
venni az EGTC-kkel kapcsolatos, uniós szintű diskurzusban (előadás és részvétel konferenciákon,
szakmai anyagok elkészítése, portálfejlesztés stb.).
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II. Pénzügyi terv
A pénzügyi tervezés során azzal számoltunk, hogy a Közgyűlés jóváhagyja az RTDMSZ-projekt
megvalósításához szükséges hitel felvételét, és az ez irányú kérelmünk a készfizető kezességet
vállaló önkormányzatoknak köszönhetően sikeres lesz. A részletes pénzügyi tervet a mellékelt
táblázatok tartalmazzák.
Tervezett összes bevétel: 113 225 e HUF (411 727 €)
Ebből hitel: 106 526 e HUF (387 367 €)
Tervezett összes kiadás: 84 891 e HUF (308 695 €)
Az aktívum elsősorban a gördülő hitel, valamint az állami működési támogatás összegének
köszönhető. Az év első három negyedévében jelentős likviditási nehézségeken megy keresztül a
szervezet, amelyek kezeléséhez nagy szükség lesz a KIM-támogatásra. Ennek terhére az év első
felében keletkező költségek egy része elszámolható lesz.

Kérem a Tisztelt Szenátust, hogy fogadja el a 2011-es szakmai és pénzügyi tervet.
Tétényi Éva
ügyvezető elnök
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