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3. napirend: Az EGTC 2021. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása 
 

 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
 

Az alábbiakban áttekintést nyújtunk az Ister-Granum 2021-es tervezett szakmai 
tevékenységeiről. 
 
 

I. Munkaterv 
 

A 2020-as évben az Ister-Granum EGTC az Interreg programban elnyert pályázatok 

megvalósítására összpontosított. A 3-as prioritási tengely keretében elnyert akciótervben 

résztvevő partnerek elkezdték a beszerzési eljárásokat, illetve több településen elindultak 

a beruházások (önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozók).  A „Brand” elnevezésű 

pályázat keretében egy térségi információs portál létesül a térség turisztikai, termelői, 

közlekedési, vonzerő leltár, kerékpárutak és nevezetességeket feltérképező 

információkkal. Dunaradvány és Neszmély települések között készülő komp-határátkelő 

megépítésének közbeszerzése lezajlott, 2021 március 31-én megtörtént az építési terület 

átadása. Jelenleg a Szlovák állam 101e € árkülönbözethez történő hozzájárulása kapcsán 

zajlik az ügyintézés.  

Az Esztergom – Párkány közt létesülő kerékpár kölcsönző rendszer projektmenedzseri 

feladatainak ellátása, valamint az Esztergomi Iparkamaránál elnyert szakmai tanulmány 

kidolgozásának köszönhetően szervezetünk növelni tudta 2020-as évi bevételét.  Az Ister - 

Granum futó pályázatainak 5% önrészét cca. 25e € magasságában vállalta, ezt az 

összeget szervezetünk üzleti megbízásokból származó bevételekből tervezi fedezni. 

Tisztelettel kérjük tagtelepüléseinket, amennyiben rendelkeznek elnyert pályázatokkal, 

melyeknek menedzsmenti és egyéb szakmai munka ellátásával, megbízás által segíteni 

tudnák szervezetünket, jelezzék felénk ebbéli hajlandóságukat, segítségnyújtásukat. 
 

 A 2020-as év munkáját a Covid járvány szigorított határintézkedései jelentősen 

nehezítették, valamint az Interreg Europe WaVE projektünkben tervezett 

tapasztalatcserére irányuló utazásai is elmaradtak, ehelyett online térre szűkített 

munkavégzéssel teljesítettük a vállalt feladatokat. A Covid helyzetnek köszönhetően az 

említett pályázat lehetőséget biztosított új pályázat beadására, amit sikeresen pályáztunk 
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meg és nyertünk el, ezzel feltérképezve 15 tagtelepülésünk vízhez kapcsolódó 

örökségének értéktárát, kihalófélben lévő mesterségek feltérképezését, legendák 

összegyűjtését, dokumentarista videók elkészítését. 

 

Az Európai Bizottság által meghirdetett B-Solutions pályázati kiírás keretében is sikeresen 

pályáztunk. Ennek a pályázatnak köszönhetően jogi segítséget kapott szervezetünk a 

határon átnyúló kettős alkalmazotti munkaviszony feltérképezésére a két ország közti 

eltérő szociális, és társadalombiztosítási rendszer közti különbségből, és egyes EU-s 

jogszabályok értelmezéséből adódó nehézségeket sikerült értelmeznünk. Ennek a 

munkának eredményeként egy átfogó tanulmányt készítettünk. 

 

A 2021-es év egyszerűsített munkatervében a következő tevékenységek és fejlesztések 

vannak betervezve: 
 
 

1. A Helyi Termék Védjegyrendszer koordinációs szervezet létrehozása és a védjegy 

használatának menedzselése, köztudatba kerülésének biztosítása. 

2. A “KOMP” pályázat menedzselése, építési munkálatok felügyelete, kapcsolódó 

jelentések kidolgozása, a beszerzésből keletkezett hiány fedezetének intézése. 

3. Az Interreg programban elnyert Kerékpáros Paradicsom pályázat tervezése, 

engedélyek intézése, pályázat elindítása.  

4. Pályázatíró tevékenység 

Több település és szervezet keres meg bennünket kisebb pályázatok megírásával. 

A 2020-as jó tapasztalatot folytatva, pályázatok megírásából szerzett bevétel 

jelentősen segíti az egészséges működéshez szükséges pénzkeret 

megteremtését. 

5.  Pályázatok előkészítése 
Az Interreg program 2021-2027-es programozási folyamatának követése, az új  
felhívásokra történő felkészülés (a WaVE pályázatnak köszönhetően egy integrált 
fejlesztés alapú, több partner bevonásával történő pályázat beadása) 

 

6.  Szakmai fórumok szervezése (2021. október 11-re tervezett szakmai emlék 
konferencia szervezése a Mária Valéria híd újjáépítésének 20. évfordulója 
alkalmából). 
 

7.  WaVe (PILOT) pályázat menedzselése   
 

8.  Az EGTC működési keretét biztosító KKM pályázat beadása   
 

A csoportosulás működési költségei fedezésében jelentős segítséget nyújt a 
támogatás.  
 

9.  Az Ister-Granum márka erősítése termelői hálózat bővítése és a civil szféra 
bevonása  
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10. A külkapcsolatok tudatos ápolása 
 

Az IG EGTC európai szintű jó hírnevéből adódó megkereséseknek eleget kívánunk 

tenni, látogatócsoportok fogadását tapasztalatcsere szempontjából is továbbra is 

fontosnak tartjuk. 

 
II. Pénzügyi terv 
 

1. A 2021. évi pénzügyi terv elkészítésénél az alábbi tényezőket vettük figyelembe: 

 

• szervezetünk ebben az évben 20,6 millió forint értékű költségvetési támogatásban részesül, 

mely összeget működési költségekre, valamint egyedi fejlesztésekre lehet felhasználni; 

• a tagjaink által idén befizetésre kerülő tagdíjat 3,3 M Ft értékben vettük figyelembe; 

• üzleti tevékenységünk bevételeként 5 M Ft-tal számoltunk; 

• az EGTC alkalmazotti létszáma 2020-ban 4 főállású munkatárs, illetve a megvalósuló 

pályázatok révén 2 főállású pályázati szakértő, 

• a határon átnyúló beruházási pályázataink kapcsán új könyvelővel kötött szerződést az 

EGTC 2020. január 1-től, valamint 2021-ben a szervezetünk könyvvizsgálót is igénybe kíván 

venni. 

 
Az Ister-Granum EGTC 2021-es pénzügyi terve a következő 
 

Tervezett összes bevétel (kerekítve):  
(EUR/HUF árfolyam 365Ft/EUR) 

 

Tagdíjbevétel:          3 350 000 HUF (9.180 €) 
KKM támogatás:        20 600 000 HUF (56.440 €) 
Pályázati bevételek (Office&Administration):    5 000 000 HUF (13.700 €) 
Vállalkozási tevékenység és egyéb bevétel           5 000 000 HUF (13.700 €) 
 

Összesen:                 33 950 000 HUF (93 020 €) 
 

Tervezett összes kiadás: 
 

Megrendelt szolgáltatások pályázati forrásból:    9 300 000 HUF (25.480 €)   
 
 Bérköltségek:       17 500 000 HUF (47.950 €)  
 Fenntartási költségek, rezsiköltség, egyéb…:       7 150 000 HUF (19.590 €) 
 

Összesen:          33 950 000 HUF (93. 020 €) 
 

A költségvetés bevételi oldalát a tagdíjbevétel mellett az állami működési 
támogatás, pályázatok megvalósítására jóváhagyott bevételek, valamint az EGTC 
vállalkozási aktivitásai teszik ki. Az EGTC 2021-es költségvetési mérlege egyensúlyban 
van. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az Ister-Granum EGTC 2021-es szakmai és 
pénzügyi tervét. 
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…/2021. (05. 27.) számú közgyűlési határozati javaslat 
 
Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás Közgyűlése elfogadja a szervezet 2021. évi pénzügyi és munkatervét.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a Csoportosulás igazgatója 
  
Szavazati arányok: 
Igen: 
Nem: 
Tartózkodott 


