JEGYZŐKÖNYV
az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
(a továbbiakban: Csoportosulás) 2018. május 29. napján tartott közgyűléséről
Helye: Esztergom, Szent Adalbert Központ
Időpont: 2018. május 29. 10:15 óra
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Szabó Eugen (továbbiakban Elnök) köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
meghívóban foglaltaknak megfelelően a 10:15-kor újra összehívott közgyűlés a megjelentek
számától függetlenül határozatképes.
Az Elnök felkérte Eck Andrást jegyzőkönyvvezetőnek, Rományik Ferencet jegyzőkönyv
hitelesítőnek.
5/2018. (05.29.) számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés egyhangú szavazással Eck Andrást jegyzőkönyvvezetőnek, Rományik
Ferencet jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja.
Felelős: Ügyvezető elnök
Határidő: azonnal
Mellette: 16
Ellene: 0
Tartózkodott: 0
Az Elnök megkérdezte, hogy a kiküldött napirendhez képest van-e módosítási javaslat, majd
szavazásra bocsátotta a napirendet.
6/2018. (05.29.) számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés egyhangú szavazással az ülés napirendjét az alábbiak szerint jóváhagyja:
1. Beszámoló az EGTC munkaszervezetének elmúlt időszakban elvégzett
tevékenységéről
2. A 2017. éves beszámoló elfogadása
3. A 2018. évi munka és pénzügyi tervének megtárgyalás
4. Egyebek
Felelős: Ügyvezető elnök
Határidő: azonnal
Mellette: 16
Ellene: 0
Tartózkodott: 0
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1. napirendi pont: Beszámoló az EGTC
időszakban elvégzett tevékenységérő

munkaszervezetének

elmúlt

Az Elnök megadta a szót Nagy Péter igazgatónak.
Az Igazgató elmondta, hogy a kiküldött előterjesztésben leírtakból emel ki, fejt ki bővebben
tevékenységeket, amelyeket az elmúlt időszakban elvégeztek.
A Szlovákia – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében
támogatást nyert esztergomi, párkányi kerékpárkölcsönző rendszer megvalósítása kapcsán, az
EGTC nyerte ez a projektmenedzseri feladatokat az esztergomi oldalon. Ez a beruházás
jelenleg a közbeszerzés kiírásának a fázisában van.
A szintén támogatást nyert Dunaradvány – Neszmély kompnál – amelynek a szlovákiai
partnere a Csoportosulás – a kiviteli tervek engedélyeztetése zajlik. A szerződés aláírása előtt
még a közgyűlés elé jön döntésre a korábbi határozatnak megfelelően.
Támogató döntést hozott a monitoring bizottság a helyi termék hálózat akcióterve kapcsán is.
Így a 14 partnert egybefűző projekt részletes kidolgozása is megkezdődhet. Az EGTC lesz a
megvalósítást koordináló szervezet.
A Külügyminisztérium idén nem írt ki pályázatot a működési finanszírozás kapcsán, hanem
egyénileg lehetett hozzájuk fordulni támogatásért. A megítélt forrásnak köszönhetően új
munkatárs felvételére is lehetőség nyílik a munkaszervezetnél.
Elkészült az EGTC kerékpáros-, és turisztikai stratégiája. A turisztikait készítő HBH-val jó
együttműködés alakult ki, aminek köszönhetően további projektek, pályázatok kidolgozása,
beadása várható.
A hetekben jelenik meg az EGTC turisztikai kiadványa, amelynek kapcsán az egész régiót
végigfotózták. Az ide érkezők, de a régió lakossága is ízelítőt kap a térségből, egyfajta
kedvcsinálónak is szánják, a környezetünk jobb megismerése érdekében.
Az elmúlt hónapban tagja lett a Csoportosulás az esztergomi Helyi Akciócsoportnak, amely a
CLLD pályázat megvalósítása kapcsán jött létre. Az EGTC a civil területen szerzett
tapasztalatait szeretné kamatoztatni, egyrészt segítve a konzorciumot, másrészt újabb
tapasztalatokat szerezni.
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
7/2018. (05.29.) számú közgyűlési határozat
Az Ister - Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás Közgyűlése elfogadja az előző ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás igazgatója
Szavazati arányok:
Igen: 16
Nem: 0
Tartózkodott: 0

2. Napirendi pont: A 2017. éves beszámoló elfogadása
Az Igazgató elmondta, a tavalyi év folyamán a Csoportosulás 1,7 millió forint nyereséget
könyvelt el. Vannak olyan tételek, amelyek csak a jövő év folyamán fognak megjelenni. Az
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elkövetkezendő években jelentős előrelépés várható, elsősorban az idei évi pozitív pályázati
döntéseknek köszönhetően.
Az Elnök elmondta, látszik a fejlődés, hiszen a tervezett 17 millió forint helyett 21 milliós
bevétele volt a Csoportosulásnak. A tavalyi két millió forintos veszteség után nyereséges volt
az év. Az elmúlt évek nehézségei a hátunk mögött vannak, lehet a jövőbe nézni, előre
tervezni.
Az Igazgató elmondta, a Külügyminisztérium számít az Ister-Granum-ra, ez látszik a kompos
pályázat kapcsán érkezett felkérésben is.
Petrovics László (Nagymaros) megkérdezte, hogy a helyi termékes akcióterv megvalósítása
mikor kezdődhet el?
Az Igazgató elmondta, a támogató döntés megszületett. Szeptembertől kezdve fognak
beadásra kerülni a kidolgozott pályázatok, így 2019. elejétől várható a megvalósítás
megkezdése. Több pályázati előkészítő megbeszélés összehívása várható a közeljövőben.
Ferencz Gyöngyi (Szob) megkérdezte, mikorra várható az írásos kiértesítés?
Az Igazgató elmondta, hogy a hatóságon múlik a bejelentés.
Az Elnök kérte, hogy amint történik valami, küldje meg a munkaszervezet az információkat.
Az Igazgató kérte, hogy minden partner készüljön, az önkormányzatok is jelöljenek ki külön
kapcsolattartót a pályázat kapcsán.
8/2018. (05.29.) számú közgyűlési határozat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Közgyűlése elfogadja a szervezet 2017. évről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás igazgatója
Szavazati arányok:
Igen: 16
Nem: 0
Tartózkodott: 0

3. Napirendi pont: A 2018. évi munka és pénzügyi tervének megtárgyalás
Az Igazgató elmondta, most véglegesítődik a kompos projekt. Feladata a munkaszervezetnek
a kerékpárkölcsönző rendszer esztergomi részének a projektmenedzsmentje, amelyet szorosan
együttműködve végeznek a párkányi oldallal.
Települési pályázatok megírása is napirenden van. Őszre várható a kisprojekt alap kiírása. A
kelet szlovákiai, magyarországi részen már megjelent a felhívás.
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Idén 10 éves az Ister-Granum EGTC, a korábbi eurorégiós együttműködés pedig 15 éves. A
KTE-vel együttműködésben tervbe van véve egy konferencia, amely Baross Gábor
„Vasminiszter” 170 évvel ezelőtti születéséhez kapcsolódóan szerveznének meg, július 6-án.
A pénzügyi tervben kicsit idén bátrabban tervezett, a várható projektek miatt, így 26,8 millió
a várható bevétel. Ebben nincsenek benne az INTERREG-es projektek, mivel azok leginkább
2019-re várhatóak. Körülbelül hárommilliós a tagdíjbevétel, ami kapcsán megemlítette, hogy
ez talán a legalacsonyabb, ami a hasonló szervezeteknél gyakorlat. Vállalkozói
tevékenységekből is tervez bevételt.
Molnár Dezső (Nána) megemlítette, hogy a kerékpáros stratégiában településüket minden
tervezett útvonal elkerüli. Ebben örülne, ha lenne majd változás.
Az Igazgató elmondta, terveznek majd az anyagban változtatásokat. Alapjában véve az
EGTC nem tervez, terveztet kerékpárutakat, de próbálja ösztökélni a települések, vagy egyes
kisrégiók által elgondolt nyomvonalak megvalósítását.
Az Igazgatóhoz kapcsolódva Eck András (Ister-Granaum) elmondta. A stratégiában leírtak
elsősorban javaslatok, amelyeket a későbbi megvalósítás folyamán a térségek településeivel,
TDM szervezetekkel pontosítani kell. Az EGTC valóban nem nagyon kezd önállóan
kerékpárút terveztetésébe, megépítésébe. A közelmúltban viszont épp a határon átnyúló
programra benyújtott, majd sajnálatos módon nem támogatott kerékpárútfejlesztések
mégiscsak megvalósulhatnak magyarországi forrásokból. Itt a projektek előkészítése, tervek
elkészíttetése kapcsán aktívan közreműködött az EGTC, és most is figyelemmel kíséri a
megvalósítást.
Az Igazgató megkérdezte, hogy települések indultak-e a hivatásforgalmú kerékpárutak
kiépítésére kiírt pályázaton, illetve a nánai úton épülő út összeköti-e a településeket.
Az Elnök elmondta, hogy a párkányi kerékpárút a város határáig épül meg.
Vígh Gábor (Szőgyén) elmondta, azt tapasztalja, hogy leginkább az önerőből épülő
beruházások valósulnak meg. Hiába vár akár megyei, akár más irányú fejlesztési forrásra.
Az Igazgató elmondta, hogy a PA1-es keretében várható még egy kiírás.
Duka Gábor (Karva) elmondta, törekedni kéne az Eurovelo Duna-menti szakaszának a
kiépítésére. Sajnos a határon átnyúlóba nem tudják már beadni, mivel nincs magyarországi
ága, amit be lehetne tenni a projektbe.
Az Elnök elmondta, mindenképpen keresni kell a lehetőségeket.
9/2018. (05. 29.) számú közgyűlési határozat
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Közgyűlése elfogadja a szervezet 2018. évi pénzügyi és munkatervét. A Közgyűlés
felhatalmazza a Csoportosulás igazgatóját, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium
által megítélt működési támogatással kapcsolatos szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: a Csoportosulás igazgatója
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Szavazati arányok:
Igen: 15
Nem: 0
Tartózkodott: 1
Mivel további hozzászólás nem volt, az Elnök megköszönve a munkát a Közgyűlést bezárta.

.......................................

.......................................

Eck András
jegyzőkönyvvezető

Rományik Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő

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

J.k. készült 3 (három) eredeti példányban
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