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2. napirend: A 2019. évi pénzügyi beszámoló elfogadása 
 
 

 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

 

2.1 Szakmai helyzetjelentés 
 
Az EGTC az eltelt időszakban az alábbi főbb témákban tevékenykedett, készített elő 
projekteket, pályázatokat: 
 
KKM – Működési pályázat 14,5M Ft értékben – folyamatos elszámolás alatt 

Egyéni pályázatok (főként a Komppal összefüggő tevékenységre) jogi    
szolgáltatás, könyvelés, akusztikai mérések 4,5M Ft) - Jelentések elfogadva, 
elszámolva, lezárva 
 

Interreg EUROPE – WaVe pályázat – folyamatos elszámolás és jelentés alatt,   
                                                                tanulmányutak elhalasztva 
 
Interreg SK-HU - TAPE (IG HERITAGE) – koordinációs feladatok ellátása,  
                               segítségnyújtás a partnerek számára, jelentések beadása,           
                               kapcsolattartás a közös titkársággal. 
           MáriaValéria Bike – EUTAF ellenőrzést követően sikeresen lezárva  
           Bike Paradise – nyertes pályázat – szerződéskötés folyamatban 
 
Könyvelői feladatok ellátása – 2019-es évtől új könyvelő iroda kapott megbízást az IG  
                                                     könyvelésének vezetésére (IPT Kft).  
 
B-Solutions – Az IG benyújtotta igényét az Európai Bizottság által meghirdetett  
                         pályázatra a kettős foglalkoztatás kapcsán felmerült határon-átnyúló   
                         akadályok felmérésére és orvoslására. 
            
Aktív részvétel az Interreg V/A SK-HU 2021-2017 programozási időszak tervezési 
folyamatban. Felkészülés a kulturális örökség programba beadandó pályázatokra - 
helyszínek és résztvevők feltérképezése, összegyűjtése, előkészítése.  
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Ezúton is köszönjük a településektől érkezett szakmai és egyéb rendezvényekre 

küldött meghívókat.  A beérkező meghívóknak köszönhetően több olyan projektbe, 

tervezési folyamatba sikerült bekapcsolódnunk, amelyek tovább növelték a 

Csoportosulás szakmai elismertségét. Továbbra is várjuk megkereséseiket! 

 

 
2.2 Pénzügyi beszámoló 
 
A csoportosulás 2019. évi pénzügyi beszámolóját a mellékelt táblázatok tartalmazzák. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására. 

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

 
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás Közgyűlése a 2019. évi éves beszámolót (2019. 12. 31-i fordulónapra 
elkészített mérlegből az eszközök és a források egyező végösszege 3.192 E Ft, a 
mérleg szerinti eredmény 706 E Ft nyereség) elfogadja. 
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