JEGYZŐKÖNYV

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
(a továbbiakban: Csoportosulás) 2017. március 09. napján tartott szenátusi üléséről.
Helye: Esztergom, Szent Adalbert Központ – EGTC iroda
Időpont: 2017. március 09. 09:00 óra
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Szabó Eugen ügyvezető elnök (a továbbiakban: Elnök) köszöntötte a megjelenteket.
Megállapította, hogy a Szenátus határozatképes.
Jegyzőkönyvvezetőnek Eck Andrást, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Mihelik Magdolnát javasolta.
A jelöltek a jelölést elfogadták, az ügyvezető elnök szavazásra bocsátotta a jelölést.
1/2017. (03.09.) számú szenátusi határozat
A Szenátus egyhangú szavazással Eck Andrást jegyzőkönyvvezetőnek, Mihelik Magdolnát
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja.
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0
Az Elnök ismertette a szenátusi ülés tervezett napirendjét:
1. Beszámoló a 2016. október 21-i közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről
2. A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója
3. A 2016. évi beszámoló elfogadása
4. Az EGTC 2017. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása
5. Egyebek
2/2017. (03.09.) számú szenátusi határozat
A Szenátus egyhangú szavazással a napirendet elfogadta.
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0
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1. napirendi pont: Beszámoló a 2016. október 21-i szenátusi ülés óta eltelt
időszak eseményeiről
Az Igazgató elmondta, részletes kronológiát küldött ki az előterjesztés kapcsán. Ismert a
Szenátus előtt, hogy a legfontosabb feladat az ősz folyamán a Szlovákia – Magyarország
Határon Átnyúló Együttműködési Programba beadni tervezett projektek előkészítése, a
pályázatok beadása volt. November 3-án kerültek benyújtásra, és időközben a hiánypótlás is
lezajlott.
Az ülést megelőző kér napon volt az Európai Területi Társulások 2017. évi első
műhelytalálkozója, amelynek az Ister-Granum EGTC volt a házigazdája. 16 szervezet vett
részt a találkozón. Az évente két – három alkalommal megrendezésre kerülő eszmecserén sok
hasznos információ hangzik el a határon átnyúló szervezetek számára. Kiderült, hogy a még
kiírásra váró prioritási tengelyek kapcsán számos nyitott kérdés van. Az már eldőlni látszik,
hogy a Via Carpatia fogja kezelni a kisprojekt alap Budapest vonalától keletre eső megyék
kapcsán a pályázati rendszert, illetve nyugaton a Rába-Duna-Vág EGTC lesz a felelős.
Szeptemberre várhatóak a kiírások.
Az Szenátust megelőző héten ellenőrzés zajlott az EGTC-nél. A 2015-ös működési pályázatot
ellenőrizték. Pozitív volt az eredmény. Apró hibákat tártak csak fel.
Megrendezésre került az „Ami összeköt” – a Duna hídja a Fekete erdőtől a Fekete tenger
című kiállítás, amely Gyukics Péter fotóművész képeibe engedett betekintést.
Látogatók is érkeztek a munkaszervezethez japánból és a heidelbergi egyetemről.
Duka Gábor megkérdezte, hogy Hiroshi Tanak látogatásának lett-e valami kézzel fogható
eredménye.
Az Igazgató elmondta, hogy nemzetközi együttműködések érdekelték őket, és az elkészült
tanulmányukban a makroregionális szemléletet vizsgálták.
Farka Iván megkérdezte, hogy a szlovákiai EGTC-k is jelen voltak-e az ETT műhelyen.
Az Igazgató elmondta, hogy jelen voltak, Szlovákiában nincs ilyen jellegű találkozó. A
CESCI fogja össze ezt a témát. 16 ETT vett részt. Szlovákiában 9 ilyen szervezet van.
Az Elnök elmondta, hogy örül a pozitív szakmai eredményeknek.
Az Elnök megkérdezte, hogy van e hozzászólás, majd szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
3/2017. (03.09.) 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. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója
Az Igazgató elmondta, a Felügyelő Bizottság elnöke sajnos nem tud részt venni az ülésen, de
a hétfői ülés jegyzőkönyvét kiosztotta. Elfogadták a 2016. évi beszámolót a benne szereplő
hiány ellenére. A beszámolóról majd bővebben beszél a következő napirendnél. A könyvelő
által a tavalyi év adatai alapján összeállított beszámolót a Felügyelő Bizottság elfogadásra
javasolja.
3. napirendi pont: A 2016. évi beszámoló elfogadása
Az Igazgató elmondta, a 2015-ös LEADER projekt lehetőséget adott az EGTC-nek. Ez
lezárul, le is ellenőrizték. A szervezet viszont meghaladta a hat milliós értékhatárt, ami miatt
ÁFA kötelezetté vált a Csoportosulás. Ez több mint 500 ezer forintos kiadás, amit nem tudnak
visszaigényelni. Módosult a törvény, nyolc millióra emelték a határt, és január elsejével
vissza is lehetett térni az ÁFA mentes körbe. A hiány másik oka az Igazgató alkalmazotti
jogviszonya miatt keletkezett. A járulékokat Magyarországon fizették. Egy 2010-es EU
rendelet alapján kettős jogviszony esetén a lakhely szerinti államban kell megfizetni a
szükséges járulékokat. Érsekújvári képviselőként így Szlovákiában kell leróni ezeket a
pénzügyi kötelezettségeket. Önellenőrzésre került sor. Pozsony Szlovákiához sorolta, így
2011-től visszamenőlegesen mindent oda kellett utalni. Fél évbe telt az összegek tisztázása,
utalása. 1,5 millió forinttal több lett a befizetendő összeg, mint a magyarországi befizetés.
Ehhez még hozzájött a könyvelő járandósága. Bízik benne, hogy 2017-ben magasabb összegű
támogatást sikerül elnyerni a működési pályázaton is, és akkor pozitívan zárulhat az év, mint
a 2016-ot megelőzően. Összességében elmondható, hogy 10,45-ről, 2,45-re csökkent az
EGTC eladósodottsága, és 1,9 milliós kinnlevőséggel rendelkezik. A hiány oka az ÁFA
fizetési kötelezettség, és az Igazgató járulékának a Szlovákiában történő fizetési
kötelezettsége. Magyar szabályok szerint kapja a bérét, de Szlovákiában kell adóznia.
Az Elnök elmondta, hogy ha jól emlékszik 2015-ben két millió forintos nyereség volt.
Az Igazgató elmondta, vannak tagdíjtartozások is. Több esetben az új polgármester fizeti, de
a korábbi tartozásokat nem akarja kifizetni.
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
4/2017. (03.09.) számú szenátusi határozat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusa a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a szervezet 2016. évről szóló
beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás ügyvezető elnöke
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0
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4. napirendi pont: Az EGTC 2017. évi munka és pénzügyi tervének
elfogadása
Az Igazgató elmondta, 2016-ban a közgyűlés két, a szenátus három ülést tartott. Új
alkalmazott érkezik a munkaszervezethez, mivel Bartal Mónika más területen dolgozik
tovább. Jenei Sarolta érkezik, aki az RRA-nál dolgozott 2005. óta. Az elmúlt két hétben már
fokozatosan vette át a feladatokat. Pályázatfüggő, hogy további alkalmazottakat tud-e
felvenni. A tervek szerint idén kerül beadásra újabb pályázat az SKHU harmadik prioritási
tengelyére a helyi termék területén. Kedden, a műhelyen Ocskay Gyula mutatta be ezt a
pályázati területet. Hét projekt lehet része a beadott pályázatnak, amelyet partnerségben kell
megvalósítani.
Tervez külső szervezetnek is projektírást. A Szikince fesztivál kapcsán az NKA-hoz
nyújtanak majd be pályázatot. Leader kiírás is várható szeptemberben. A korábban
összeállított stratégia kialakításában részt vettek, és a nemzetközi kiíráson akar indulni.
Farkas Iván elmondta, hogy Szlovákiában felfüggesztették a Leader programot.
Az Igazgató elmondta, hogy segítik az esztergomi CLLD programot is. A működési
pályázatot idén is benyújtja, aminek az elfogadása a határozati javaslatban is szerepel.
Áprilisra várható a kiírás. Helyi termék ügyben is előre kell lépni. Az EGTC tagtelepüléseit
bemutató kiadvány megjelentetése is napirenden van. Nem tüntette fel a bevételi
lehetőségeket a pályázatok kapcsán, mivel ezek mérték bizonytalan.
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
5/2017. (03.09.) számú szenátusi határozat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusa elfogadásra javasolja a szervezet 2017. évi pénzügyi és munkatervét. Továbbá
támogatja, hogy a Csoportosulás nyújtsa be pályázatát a Külgazdasági és
Külügyminisztérium az Európai Területi Társulások 2017. évi támogatására kiírt
pályázati felhívására, felhatalmazva az Igazgatót a szerződés aláírásához szükséges
dokumentumok összeállítására, benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás igazgatója
Szavazati arányok:
Igen: 6
Nem: 0
Tartózkodott: 0

5. Egyebek
Duka Gábor megkérdezte, hogy elsősorban a daganatos megbetegedések kapcsán készült-e
mostanában a térségben valamilyen felmérés. A korábbi időszakban volt ilyen.
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Kosztkáné Rokolya Bernadett elmondta, hogy országosan Komárom-Esztergom, és Nógrád
megyében a legrosszabb a helyzet.
Farkas Iván elmondta, az Ister-Granum korábbi időszakában volt olyan projektterv, ami azt
tartalmazta, hogy Párkányban volna a járó beteg, Esztergomban pedig a fekvőbeteg ellátás.
Nyitra Megye Önkormányzata ellenezte ezt az elképzelést. A két város, és KomáromEsztergom megye szerette volna.
Bánhidy László elmondta, hogy vezetnek ilyen statisztikákat, de nem tudja, hogy a most
elérhető mennyire friss.
Az Elnök elmondta, hogy ilyen témákkal felkészülten lehet csak foglalkozni.
Mihelik Magdolna elmondta, nem nagyon tud hinni az ellenőrzések eredményében. A
gazdaságot is veszélyeztetheti egy idő után, de az embereket sem feltétlenül érdekli, mivel
korábbi népszavazási kezdeményezésekben sem nagyon vettek részt.
Duka Gábor elmondta, hogy nem szeretné a gazdasági helyzetet veszélyeztetni.
Farkas Iván Esztergomot látja a legveszélyeztetettebb településnek.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, az Elnök megköszönve a munkát az ülést bezárta.

k.m.f.

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

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

............................................
Mihelik Magdolna
hitelesítő tag
J.k. készült 3 (három) eredeti példányban
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