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1. napirend: beszámoló az EGTC munkaszervezetének elmúlt időszakban 
elvégzett tevékenységéről 

 
 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

A 2018. november 29-i közgyűlés óta eltel időszakban elvégzett feladatokról – 
tématerületekre bontva - az alábbiakban számolok be Önöknek: 
 

- KOMP PROJEKT 

Tavaly november 1-gyel kezdődött meg a Dunaradvány – Neszmély közti kompprojekt 

pályázat megvalósítása. Dunaradvány településen keresztül, megkapta az EGTC a 

Szlovák állam által nyújtott 5%-os önerőt. Megérkezett a 10%-os magyarországi 

társfinanszírozás, és megelőlegezési szerződés keretében – szintén magyarországi 

finanszírozásnak köszönhetően – további 32,20 % előleget kaptunk a megvalósítás 

zökkenőmentes lebonyolítására. A tavalyi év folyamán már előszerződést kötöttünk a 

megvásárlásra kerülő telekre, amely a közeljövőben adásvétel útján az EGTC 

tulajdonába kerül. Az elkövetkezendő hónapokban kiírásra kerül a kivitelezésre 

vonatkozó közbeszerzés.  

- TAPE – HELYI TERMÉK HÁLÓZAT 

Április 16-án bemutatásra kerültek az Ister-Granum Helyi Termék akcióterv (TAPE) 

projektjei a monitoring bizottság előtt. A bíráló bizottság két projektpár kivételével 

támogatta az EGTC akciótervét, illetve a támogatást nem nyertek közül, a muzslai 

borlaboratórium megvalósítását célzó projekt benyújtását javasolja, egy új magyarországi 

partner bevonásával. A közeljövőben megérkeznek a vezető partnerekhez a 

kiértesítések, majd a szerződéskötéseket követően indulhat a pályázati megvalósítás. 

- KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ 

Esztergom és Párkány közös kerékpárkölcsönző rendszerének pályázatában, mint 

projektmenedzser vesz részt az EGTC. Május 27-én, immár a harmadik közbeszerzés 

zajlott le. Bízunk benne, hogy mihamarabbi eredményhirdetés után, néhány hónapon 

belül elkészülhet az egyedülálló határon átnyúló kölcsönzőrendszer. 
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- TURIZMUS 

A tavalyi év folyamán fontos lépés volt a turisztikai és kerékpáros stratégiánk elkészítése, 

amely a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásának köszönhető. A 

minisztériumnak köszönhetően tudtuk megjelentetni a Három folyó régiója elnevezésű, 

térségünket bemutató kiadványunkat. Folyamatos kapcsolatot tartunk a térség TDM 

szervezeteivel! Jelentős lépés a határon átnyúló régiós együttműködés területén, hogy a 

TDM szervezetek Komárom – Esztergom megyéből, illetve a Dunamente TDM 

konzorciumi együttműködést írt alá, amihez a későbbiekben valamilyen formában az 

Ister-Granum, és a Pons Danubii EGTC-k is csatlakozni tudnak majd. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására. 
 
 

Nagy Péter 
igazgató 
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