
 
Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 

 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.  

Iroda: 2500 Esztergom, Szent István tér 10.  

Tel: +36/30/860 7308  

e-mail: egtc@istergranum.eu 

 
 

 

 
 

Előterjesztés 
 

az Ister - Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás  
Közgyűlésének 2020. szeptember 30-i ülésére 

 
 

1. napirend: pályázatokkal kapcsolatos beszámolók, szükséges döntések 
meghozatala 

 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

Úgy gondoltuk, nem készítünk az elmúlt években megszokott módon összeállított két ülés közti 
eseményekről, tevékenységekről szóló beszámolót, mivel az EGTC munkaszervezete 
gyakorlatilag csak a megvalósítás alatt lévő projektekkel, illetve előkészítés alatt lévő 
pályázatokkal foglalkozott. Ezen kívül csak olyan klasszikus eseményre, szakmai találkozóra 
került sor, amelyek évről évre megismétlődnek. Ilyen volt a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
által szervezett szokásos EGTC műhely. 
 

Természetesen a vírushelyzet is befolyásolta az elmúlt közel egy évünket! Sikeresen láttuk el a 
pályázatokkal kapcsolatos, és egyéb ügyviteli feladatainkat a határzár idején is. Örömmel 
számolhatunk be arról is, hogy a határ lezárása miatt működését beszüntető teherkomp 
újraindítása kapcsán eredményes volt kezdeményezésünk, és a Külügyminisztérium 
támogatásával igen rövid idő alatt újra megindulhatott a teherforgalom.  
 

A pályázatok kapcsán elvégzett feladatokról, az alábbiakban számolok be Önöknek: 
 

- KOMP PROJEKT 

A 2019 év elején megvásárolt telek Dunaradvány kataszterében, melyen a Kompkikötőt 

tervezzük megvalósítani 2019. július 6-án került az Ister-Granum tulajdonába. A 

tulajdonjog feltételének rendezésével ekezdtük az építkezésre vonatkozó közbeszerzésre 

való felkészülést, kidolgozásra került a keretszerződés, elkészültek a közbeszerzést 

alátámasztó anyagok. 2019. decemberében elindítottuk az 1. Ex-Ante ellenőrzést, amely 

1 hónapig tartott. Ezt követően 2020. februárban meghirdetésre került az első felhívás. 

Ennek eredményeként az 5 bejelentkezett kivitelező közül a legalacsonyabb árat kínálót 

a közbeszerzési törvény értelmében (indokolatlanul alacsony ár) ki kellett zárnunk, mivel 

az általa kínált ár (1,7M€) több, mint 15%-al alacsonyabb volt a maradék 4 versenyző 

átlag áránál (2,05M€). A sorban következő ajánlattevő nem nyújtott be kellő referenciát, 

így a harmadik versenyző lett a nyertes a pályázat szerint rendelkezésünkre álló összeget 

mintegy 450e euróval meghaladó ajánlattal. A magas árkülönbözet okán, és alacsonyabb 

különbözet reményében megszüntettük a versenyt, és 2020. júniusban meghirdettük a 2. 

kört, melynek már tudjuk az eredményét (90e € különbözet). Jelenleg a 2. Ex-Ante 

vizsgálat zajlik, illetve a szakmai ellenőr beszerzése, valamint az SK közlekedési 
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minisztériumnál intézzük a különbözethez való hozzájárulást. A pályázat 2021. október 

31-ig tart, reményeink szerint 2021. tavaszára elkezdődhetnek az építési munkálatok.  

- TAPE – HELYI TERMÉK HÁLÓZAT 

A szlovák – magyar együttműködési program keretében megvalósuló projektben 11 

partner pályázatát hangoljuk össze, illetve végezzük a saját projektjeinkhez kapcsolódó 

feladatokat. Sajnos eléggé elhúzódtak az előkészítés folyamatai, amelyekbe menet 

közben a vírushelyzet is beleszólt. Ettől függetlenül elmondható, hogy az elmúlt hónapok 

munkájának köszönhetően sikerült minden projektet összerendezni, megkötni a 

szerződéseket, majd benyújtani az első projektjelentéseket. Az EGTC koordinációs 

projektjének első két időszakra vonatkozó elszámolása is elfogadásra került a napokban. 

Szeptember 24-én megtartottuk a projektekhez kapcsolódó sajtótájékoztatót 

Esztergomban, a Prímás Pincében. Elkészültek a projekttáblák, amelyek minden 

partnernél kihelyezésre kerülnek. A sajtóban is megjelentettük a szükséges tájékoztató 

anyagokat. Az egyes partnerek viszonylag különböző készültségi fokon vannak. Van, aki 

már lefolytatta a beruházása kapcsán a közbeszerzést, van, aki még előkészítő fázisban 

van. A tervek szerint minden pályázatban a jövő évre fognak esni a legkomolyabb 

beruházási elemek, építkezések, beszerzések.  

 

- WaVE projekt 

Az Ister-Granum EGTC 134 410 euró támogatást nyert el, melyet a vízhez kapcsolódó 

kulturális örökségek indirekt fejlesztésére használhat fel az Interreg Europe program 

keretében a WaVE - Vízhez kapcsolódó örökségek értékelése ökoszisztéma alapú 

módszertan kidolgozásával című projekt partnereként. 

A 2019. augusztus 1-én kezdődött, 3 évig tartó, összesen 1,516 millió euró 

költségvetésből (melyből 1,273 millió eurót az EU Regionális Fejlesztési Alapja biztosít) 

megvalósuló projektben a holland, spanyol, olasz, dán és magyar partnerek egymással 

szorosan együttműködnek, tudásátadó rendezvényeken vesznek részt, már bevált jó 

gyakorlatokat cserélnek, valamint a helyi érdekeltjeiket aktívan bevonják a fejlesztési 

folyamatokba. Mindennek eredményeként egy-egy cselekvési tervet dolgoznak ki a 

régióikban található, vízhez kötődő örökségek fejlesztésére vonatkozóan. Az Interreg 

Europe program követelményeinek eleget téve a cselekvési terveknek egy már meglévő, 

EU-s program fejlesztésére kell irányulnia, ami az Ister-Granum EGTC esetében a 

Szlovák-Magyar Együttműködési programot jelenti, azaz a projekt eredményeként a 

cselekvési tervben olyan projekt ötletek részletes kidolgozására kerül sor, amelyek a SK-

HU program pályázati kiírásaira kerül majd benyújtásra. 

Ezidáig elért eredmények: 

• 1 db projektnyitó rendezvény a hollandiai Bredában 

• 2 db partnertalálkozó és tudáscsere rendezvény (a COVID miatt online) 

• 3 db helyi érdekeltek találkozója: 2 Esztergomban, 1 online a térség 
szakembereinek részvételével 

• 15 db egyéb online találkozó a partnerséggel 

• 3 db jó gyakorlat (AquaPhone fesztivál, Hídőr projekt, Duna Múzeum) bemutatása 
a partnerségnek írásban 

• 4 db rövid videó (magyar nyelven, angol felirattal) az Ister-Granum jó 
gyakorlatairól, a fejlesztendő vízimalmokról, és az Ister-Granum Eurorégióról 

• Az Ister-Granum Eurorégióra vonatkozó helyzetelemző dokumentum (angol és 
magyar nyelven is), mely tartalmazza azokat a vízhez kapcsolódó kulturális 



örökségeket, amelyeket a következő néhány évben egy SK-HU projekt keretében 
megvalósíthatnánk 

• Cselekvési terv tervezete, mely konkrét projektötleteket fogalmaz meg: vízhez 
kapcsolódó örökségek fejlesztése egy SK-HU TAPE keretében, mely több 
projektből állna össze. A végleges változatnak tavaszra kell elkészülnie 

 

A projektről bővebben a https://www.interregeurope.eu/wave/, a 

https://www.facebook.com/WaVEInterreg/  és a https://istergranum.eu/projektek/futo-

projektek/wave-vizhez-kapcsolodo-oroksegek-ertekelese-okoszisztema-alapu-

modszertan-kidolgozasaval/?preview=true  honlapokon olvashat. 

A pályázat kapcsán még szükséges egy támogató döntést meghozni, amellyel az EGTC 

biztosítja a megvalósításhoz szükséges önrészt. 

- KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ 

Esztergom és Párkány közös kerékpárkölcsönző rendszerének pályázatában, mint 

projektmenedzser vett részt az EGTC. A kölcsönzőrendszer átadásra került, és a 

pályázati elszámolások is elfogadták. A rendszer igen népszerű! Az üzemeltető 

folyamatos kampánnyal igyekszik a helyi lakosokkal, illetve az ide érkezőkel 

megismertetni a rendszert. 

- KERÉKPÁROS PARADICSOM (Párkány – Helemba, Ipolydamásd – Letkés) 
Az Eurorégió 2005-ös fejlesztési terve is komolyan foglalkozott a kerékpárutak 

megvalósításának szükségességével. Az EGTC 2017-ben elkészítette kerékpáros 

stratégiáját. Az elmúlt időszakban is beadásra kerültek már kerékpárút fejlesztéssel 

kapcsolatos pályázatok, de sajnos nem jártunk sikerrel.  

2019-ben újra lehetőség nyílt arra, hogy az időközben elkészült megvalósítási tervekre 

alapozva komolyabb fejlesztésekre pályázzunk. Az EGTC Ipolydamásd vezető 

partnersége mellett, Párkány városával nyújtott be pályázatot, amelyet a bíráló bizottság 

a tavasz folyamán támogatásban részesített. Ennek köszönhetően kiépülhet – még ha 

nem is teljes hosszában önálló kerékpárútként – a Párkány – Helemba, és az Ipolydamásd 

– Letkés kerékpárút. Az EGTC nem az utak megépítésében, hanem a kiszolgáló 

infrastruktúra fejlesztésében tud részt vállalni. Így kerékpáros megállóhelyek 

létesülhetnek a régió területén, illetve a kerékpáros stratégiánkban megjelenített 

kerékpáros útvonalak egy része is kitáblázásra kerülhet. Kiadványt is tervezünk 

megjeleníteni, amelyben a kerékpározási lehetőségekkel ismertetjük meg a régióba 

érkezőket. 

Külön öröm a számunkra, hogy a Karva – Párkány közti szakaszt is támogatták, így, ha 

minden a tervek szerint alakul, akkor a Duna bal partján kiépülhet az Eurovelo 6-os 

közlekedési folyosó régiónkra eső teljes szakasza. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására, illetve további döntések meghozatalára. 

A Közgyűlésnek két pályázat kapcsán szükséges az önrész vállalásáról támogató döntéseket 

hoznia. Valószínűleg megjelenik az ősz folyamán a Külügyminisztérium EGTC működési 

pályázata is, amelynek beadása kapcsán szintén szeretném kérni a Tisztelt Közgyűlés 

támogatását. 

 
Nagy Péter 

igazgató 
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…/2020. (09.30.) számú közgyűlési határozati javaslat 
 

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 
Közgyűlése a pályázatokkal kapcsolatos beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: a Csoportosulás igazgatója 

 
Szavazati arányok: 
Igen: 
Nem: 
Tartózkodott: 
 

…/2020. (09.30.) számú közgyűlési határozati javaslat 
 

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 
Közgyűlése úgy dönt, hogy biztosítja a WaVe című, PG105972 azonosítószámú pályázat 
megvalósításához szükséges 8277eurós önrészt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a Csoportosulás igazgatója 
 

Szavazati arányok: 
Igen: 
Nem: 
Tartózkodott: 
 

…/2020. (09.30.) számú közgyűlési határozati javaslat 
 

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 
Közgyűlése úgy dönt, hogy felhatalmazza az Igazgatót, az SKHU/1902/1.1/082 
azonosítószámú, (Bike Paradise elnevezésű) pályázat 
 

- partnerségi szerződésének 
- előlegszerződésének 

 
aláírására, továbbá a felmerülő számlák befogadására, rendezésére. A Csoportosulás 
biztosítja a pályázat megvalósításához szükséges 4 505,425 eurós önrészt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a Csoportosulás igazgatója 
 

Szavazati arányok: 
Igen: 
Nem: 
Tartózkodott: 

 
…/2020. (09. 30.) számú közgyűlési határozati javaslat 

 
Az Ister - Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 
Közgyűlése úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát a Külgazdasági és Külügyminisztérium az 
Európai Területi Társulások 2021. évi támogatására kiírt pályázati felhívására, egyben 
felhatalmazza az Igazgatót a szerződés aláírásához szükséges dokumentumok 
összeállítására, benyújtására. 
 
Határidő: a 2021. évi ETT működési pályázat megjelenése 
Felelős: a Csoportosulás igazgatója 
 

Szavazati arányok: 
Igen: 
Nem: 
Tartózkodott: 


