JEGYZŐKÖNYV

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
(a továbbiakban: Csoportosulás) 2016. szeptember 07. napján tartott szenátusi üléséről.
Helye: Esztergom, városháza nagyterme
Időpont: 2016. szeptember 07. 13:00 óra
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Romanek Etelka ügyvezető elnök (a továbbiakban: Elnök) köszöntötte a megjelenteket.
Megállapította, hogy a Szenátus határozatképes.
Jegyzőkönyvvezetőnek Eck Andrást, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szabó Eugent javasolta. A
jelöltek a jelölést elfogadták, az ügyvezető elnök szavazásra bocsátotta a jelölést.
6/2016. (09.07.) számú szenátusi határozat
A Szenátus egyhangú szavazással Eck Andrást jegyzőkönyvvezetőnek, Szabó Eugent
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja.
Szavazati arányok:
Igen: 6
0
Nem: 0
Tartózkodott: 0
Az Elnök ismertette a szenátusi ülés tervezett napirendjét:
1. Beszámoló a 2016. március 2-i ülés óta eltelt időszak eseményeiről
2. Döntéshozatal az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program
kapcsán benyújtandó projektekről
3. Csatlakozás az Esztergomi Helyi Közösséghez (CLLD)
4. Javaslattétel a Szenátus megüresedett helyének betöltésére
5. Egyebek
-

GO!STORE – Ister-Granum kártya

7/2016. (09.07.) számú szenátusi határozat
A Szenátus egyhangú szavazással a napirendet elfogadta.
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0

1

1. napirendi pont: Beszámoló a 2016. március 2-i ülés óta eltelt időszak
eseményeiről
Az Elnök kérte, hogy röviden ismertesse a napirendet.
Az Igazgató elmondta, az előterjesztés részletesebben tartalmazza az elmúlt időszak főbb
tevékenységeit. Az EGTC különböző szakterületei kapcsán, számos rendezvényen,
megbeszélésen vett részt. Szervezői, lebonyolítói voltak találkozóknak, kisebb
konferenciáknak. Az Interreg V-A Magyarország–Szlovákia programra való felkészülés volt
az a tématerület, amely az elmúlt időszakunkat a legjobban meghatározta.
Az Elnök megkérdezte, hogy van e hozzászólás, majd szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
8/2016. (09.07.) számú szenátusi határozat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusa elfogadja az előző ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás igazgatója
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0
2. napirendi pont: Döntéshozatal az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország
Együttműködési Program kapcsán benyújtandó projektekről
Az Igazgató elmondta, ismerteti az összes elképzelést. Egy olyan projekt van, amelyhez
partnerként szeretne csatlakozni az EGTC. A projektegyeztetések folyamán az EGTC is több
találkozót szervezett, hogy a projektintegrációt elő tudják segíteni. Július végén jelent meg a
felhívás. Bő három hónap van a benyújtásig. Öt prioritási tengely közül három jelenik meg, az
1-es, 2-es, 5-ös. Van olyan amely folyamatosan nyitva van, és van amelyiknek fix a beadási
határideje. A kisprojekt alap, amely kisebb települések számára is érdekes lehet, a későbbiek
folyamán jelenik meg.
Az egyes tengelyre, amely a Természet és kultúra címet viseli, Párkány és Esztergom egy-egy
ingatlan felújítását célzó projektet tervez közösen benyújtani. Esztergom a volt Korona szálló,
Párkány a régiók háza kialakítását. Ehhez csatlakozna az Ister-Granum EGTC korábbi
RTDMSz projektje. A turisták számának, intenzitásának a számát kell növelni. Az EGTC
projektje erősítené a két ingatlanfejlesztést, és anyagilag a lehetőségeihez mérten csatlakozna.
Szintén Párkányt és Esztergomot érintő projekt a Karva – Párkány –Esztergom között
tervezett kerékpárút megépítése. Ebben még a partneri egyeztetések folyamatban vannak. A
programban 26 millió euró áll rendelkezésre. Ez megyénként elvileg két millió eurós
támogatást jelenthetne. Ez az oka annak, hogy a projektek integrációjára törekszenek. Sajnos
a szakaszok hossza miatt a kerékpáros elképzeléseknél nem sikerült ezt megvalósítani. Így a
régióból lesz még egy projekt, amely Szob – Ipolydamásd – Helemba – Garamkövesd –
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Párkány vonalon kíván fejlesztéseket megvalósítani. Ezen projektek mellett más témákban is
lesznek majd pályázatok. Ilyen a szintén az egyes prioritási tengelyre beadni tervezett
Dunagyöngye pályázat, amely Karva, Dunamocs és Lábatlan bevonásával szeretne turisztikai
fejlesztéseket megvalósítani.
Pest megyét is érintő projekt, a damásdi várat, a szobi Luczenbacher kastélyt, a bozóki várat,
és a szécsénykei kastélyt magába foglaló projektelképzelés.
A kettes prioritási tengelyre a közösségi, környezetbarát közlekedést fejlesztő elképzeléseket
várnak. Itt került szóba a meglévő esztergomi közbringa rendszer fejlesztése, és Párkányra
való kiterjesztése.
A négyes prioritási tengelyen kerülhetnek beadásra a kisprojekt alapú projektek. Itt sok
projekt - akár 300-400 is – kaphat majd támogatást. Remélhetőleg a Rába - Duna – Vág
EGTC lesz majd a projektkoordináló szervezet.
Az Elnök elmondta, hogy részletes volt a kiküldött előterjesztés. Az elmúlt héten is volt
egyeztető találkozó.
Szabó Jenő (Párkány) megkérdezte, hogy a korábbi Ister-Graum-os kerékpáros paradicsom
elképzelés hol van ebben a rendszerben:
Az Igazgató elmondta, hogy ez most valóban nem látszik a rendszerben, leginkább azért,
hogy ne vegyék el a helyet a többi projekttől. Lehet, hogy önmagában is megállná a helyét, de
leginkább valamelyik útfejlesztéshez szerették volna csatolni. A Karva – Párkány –
Esztergom projekt költségvetése túl magas. A helembai megvalósulása a Natura 2000
engedély problémája miatt bizonytalan. Szóba jött az esztergomi turisztikai, de ott nem biztos,
hogy szerencsés lenne újabb aktivitásként hozzátenni. Tarsolyban van a projekt, nem mond le
róla.
Dobosi Tivadar elmondta, hogy sikeres volt az EGTC által szervezett kerékpáros
konferencia. Javasolja, hogy levélben vegyék fel a kapcsolatot az új kerékpáros ügyekért
felelős kormánymegbízottal, Révész Máriusszal.
Az Elnök elmondta, hogy levélben szeretné őt megkeresni, figyelmébe ajánlani a régiót..
Mihelik Magdolna (Nyergesújfalu) fontosnak tartja a Tát – Esztergom összeköttetés
megvalósulását. Akár ha megépül Esztergom - kertváros irányába. A leágazó településeket
segíti.
Dobosi Tivadar jelezte, hogy szeptember 28-án nyílik egy kiállítás a vámházban, ahol
javasolja, kerüljenek bemutatásra a híd környezetében lévő megoldási tervek. Lemaradásban
van a projekt. Az út megvalósítása is biztosan csúszni fog.
Farkas Iván (Muzsla) elmondta, hogy személyesen ismeri Révész Máriuszt, így ha van rá
igény, akkor személyes találkozót is tud vele megbeszélni.
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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9/2016. (09.07.) számú szenátusi határozat
Az Ister - Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás Szenátusa úgy dönt, hogy az EGTC projektpartnerként vegyen részt az
Esztergom és Párkány városok által beadásra tervezett turisztikai pályázat beadásában.
A projekt beadásához az Igazgató dolgozza át a két várossal együttműködve a
Csoportosulás RTDMSz elnevezésű projektjét annak érdekében, hogy az Esztergomban,
Párkányban létrejövő két szolgáltató központ a két település, és a régió turisztikai
vonzerejének a növekedését szolgálhassa.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás igazgatója
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0
10/2016. (09.07.) számú szenátusi határozat
Az Ister - Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás Szenátusa tudomásul veszi az előterjesztésben szereplő projektekkel
kapcsolatos tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás igazgatója
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0
3. napirendi pont: 3.
(CLLD)

Csatlakozás

az

Esztergomi

Helyi

Közösséghez

Az Igazgató elmondta, Az EGTC mindig kapcsolatban volt, együttműködött a civil
szervezetekkel. Esztergom a régió központja. Van egy megyei pályázati forrás a TOP
keretében, amelyhez kapcsolódva első körben létrejött egy helyi akciócsoport az
önkormányzat, vállalkozások, és civil szervezetek részvételével. Az eddigiek folyamán
megfigyelőként vettek részt a munkában, de kérik a szenátus támogatását a csatlakozáshoz.
Anyagi hatása nincs a részvételnek.
Az Elnök elmondta, hogy kulturális és közösségi terek kialakítására, aktivitások
megvalalósíítására akarnak pályázni.
Mivel hozzászólás nem volt, az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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11/2016. (09.07.) számú szenátusi határozat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusa úgy dönt, hogy kéri a Csoportosulás felvételét az Esztergomi Helyi
Közösségbe (CLLD).
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás ügyvezető elnöke
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0
4. napirendi pont: Javaslattétel a Szenátus megüresedett helyének
betöltésére
Az Elnök elmondta, Varga János lemondása miatt kell új tagot választani.
Az Igazgató elmondta, szlovákiai hely üresedett meg. Térségi képviseleti elv volt eddig a
gyakorlat. Ez alapján a Zselíz, illetve az Ipoly-mente térségéből kéne tagot választani. Varga
János Csata polgármestereként is ebből a régióból volt, és szakmailag sokat lobbizott az V/C
közlekedési folyosóért. Zselíz polgármestere nem szeretne szerepet vállalni. Ipolyszakállos
polgármesterét ajánlja a szenátus figyelmébe, aki agilis polgármesterként, és az EGTC ülésein
is részt szokott venni. A Szenátus ajánl, és a Közgyűlés választja meg a tagot. Nem is
feltétlenül kell döntést hoznia a Szenátusnak ezen az ülésen, hanem esetlegesen több
településvezetőt is megkereshetnek a közgyűlésig.
Dobosi Tivadar megkérdezte, hogy Bény tagja-e az EGTC-nek.
Az Igazgató elmondta, hogy igen, de nem aktív a térségi együttműködésben.
Az Elnök elmondta, egy jelölt neve hangzott el.
Farkas Iván jó jelöltnek tartja Ozsvald Arnoldot.
Mivel más javaslat nem volt, az Elnök szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
12/2016. (09.07.) számú szenátusi határozat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusa, a megüresedett szenátusi tisztség ciklusának hátralévő időszakára Ozsvald
Arnoldot (Ipolyszakállos) javasolja megválasztani.
Határidő: soron következő közgyűlés
Felelős: a Csoportosulás igazgatója
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0
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5. Egyebek
Az Igazgató elmondta, hogy az EGTC-t megkereste egy GO!STORE nevű szervezet, akik a
térséget komplett régiónak látják. A közgyűlésen maximum tíz perces intervallumban
ismertetnék a rendszerüket. Véleménye szerint a kártya megjelenhetne a térségben. Van
néhány vállalkozó, aki már használja. QR kód alapon működik, és a vásárlók százalékos
kedvezményt kapnak. Fizetni is lehet vele. Akár önkormányzat is megrendelheti, Érden most
vezették be. Az EGTC is terjeszthetné, aminek köszönhetően némi bevételhez is juthatna,
illetve erősödhetne a régiós identitás. Egész Magyarországon használható a kártya. Mobil
applikációval is működik. Aki időt szán rá, az hasznot is tud vele termelni. A kibocsátó
részesedik a bevételekből. A közgyűlésen több kérdés is feltehető majd a rendszerrel
kapcsolatban.
Farkas Iván megkérdezte, hogy hol lehet vele fizetni.
Az Igazgató elmondta, hogy azokban a boltokban, szolgáltatóknál, akik beszállnak a
rendszerbe. A Grantéban már van. A kártyatulajdonos a kártyáján gyűjti a pénzét, amelyeket a
százalékos kedvezmények kapcsán kap. Kérdés még, hogy a szlovákiai oldalon hogyan
vezethető be. Kétnyelvű is lehetne. Most elsősorban Magyarországon látja ennek a realitását.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök megköszönve a munkát az ülést bezárta.

k.m.f.

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

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

............................................
Szabó Eugen
hitelesítő tag
J.k. készült 3 (három) eredeti példányban
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