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4. napirend: éves tagdíj felülvizsgálata 
 

 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

 
Az EGTC 2022. májusi ülésén tárgyalta az Egyezmény / Alapszabály módosításának a 
kérdését, aminek kapcsán a tagdíj mértékének a megváltoztatása is felmerült. A 
munkaszervezet a tavaszi ülésre tervezi beterjeszteni a két dokumentum megtárgyalását, 
hogy addigra az esetleges kilépéseket, újabb belépési szándékokat jobban elő tudja 
készíteni. Ettől függetlenül a tagdíj a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés, amelyről az 
alapdokumentumok módosítása nélkül is döntést hozhat a Közgyűlés. 
 
A jelenleg hatályos tagdíj mértéke 20 Ft/lakos, illetve a befizetés napján ennek megfelelő, 
Magyar Nemzeti Bank középárfolyama szerint számított összegű euró a szlovákiai 
tagtelepülések esetében. Erről 20 forintos összegről a 14 évvel ezelőtti alakuló ülésen 
döntött a Közgyűlés. Azóta igen sok idő eltelt, a forint értéke is lényegesen megváltozott, 
ami miatt indokolt a felülvizsgálata. 
 
Az EGTC munkaszervezete feladatul kapta, hogy alternatív lehetőségeket dolgozzon ki, 
olyan tagdíjrendszer bevezetésére, amelyben differenciált fizetési lehetőségeket 
tartalmaznak. A munkaszervezet áttekintette a társszervezetek szabályozásait, illetve 
konzultált a CESCI jogászával (ők aktívan közreműködnek a magyarországi, illetve más 
országokban létrejövő EGTC-k kialakításában). Az Ister-Granum-hoz hasonló 
tagtelepülési szervezeteknél nincs példa az egyszeri éves tagdíjbefizetéstől való 
eltérésre. A CESCI jogásza sem tudott számunkra példát hozni, ami ilyen irányú minta 
átvételét tartalmazta volna. Átgondolásra került az is, hogy általános megfogalmazással 
– esetlegesen nyertes pályázathoz kapcsolódó többletbefizetés, tanácsadás, 
pályázatfigyeléssel kapcsolatos többletfeladatellátás – lehetne alternatív tagdíjvállalási 
lehetőséget a Közgyűlés elé tárni. Arra a következtetésre jutottunk, és a korábbi évek 
gyakorlata is azt támasztja alá, hogy az egyes tagok számára végzett bármiféle EGTC 
által nyújtott segítés, támogatás „elszámolása” – a pályázatok speciális jellege, egyéb 
nehezen általánosítható, jogilag nehezen megfogalmazható okok miatt – mégiscsak 
célszerűbb, ha külön megállapodások, szerződések keretein belül történik. E miatt 
javasoljuk, hogy az EGTC éves tagdíjbefizetési szabályozása maradjon meg a mindenki 
számára egységes formában előírt módon. 
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A tagdíj mértékének viszont mindenképpen szeretnénk javasolni a módosítását, mivel a 
2008-as 20 forintos mértéket igencsak meghaladta az idő. Az elmúlt években sikeres 
pályázatokat valósítottunk meg. Olyanokat, amelyek egyes településeinket érintették, 
kistérségi, de egész régiót érintő fejlesztéseket is sikerült megvalósítanunk. Ezek a 
pályázatok nagy általánosságban 5%-os önrész biztosítása mellett valósultak, valósulnak 
meg. Szervezetünknek vannak olyan vállalásai is, amelyekkel olyan bevételeink 
keletkeznek, amelyek az 5%-os önrész terhére elszámolhatóak, de a tagdíj is egy olyan 
„eszköz”, amely hozzájárul a régiót érintő pénzügyi kötelezettségeink teljesítéséhez. 
 
A hasonló EGTC-k dokumentumainak az áttanulmányozása során, illetve más 
önkormányzatokat tagként magába foglaló szervezetek esetében is, az 50 forintos 
tagdíjmértéket látjuk általánosnak. E miatt azt javasoljuk, hogy a Közgyűlés ezt az 
összeget fogadja el a 2023. január 1-től érvényes tagdíjnak.  
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat megtárgyalására. 
 

…/2022. (12.07.) számú közgyűlési határozati javaslat 
 

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás Közgyűlése úgy dönt, hogy 2023. január 1-től az éves tagdíj mértéke 
a magyarországi, illetve szlovákiai tagönkormányzatok esetében 50-Ft, illetve a 
befizetés napján ennek megfelelő, Magyar Nemzeti Bank középárfolyama szerint 
számított összegű euró, az illetékes ország statisztikai hivatala által, a tárgyévet 
megelőző év első napján, a tagtelepülésen nyilvántartott állandó lakosonként 
számítva. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a Csoportosulás igazgatója 
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