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Előterjesztés 

 

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás  

2022. május 30-i közgyűlésére 

 
 

4. napirendi pont: az EGTC egyezményének, alapszabályának módosításának előkészítése  

 

A Csoportosulás alapszabálya és egyezménye, tekintettel a jogszabályi változásokra, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium észrevételeire, illetve egyéb, a 2012. évi utolsó 

módosításokhoz képest megváltozott egyéb körülményekre (pl. tagság, kilépések, belépési 

szándékok, stb.), módosítani szükséges.  

 

Az alapszabály / egyezmény módosításába bevontuk a Határon Átnyúló Kezdeményezések 

Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) jogi munkatársát, dr. Jankai Norbertet, aki a szükséges 

változtatásokat, a minisztériumi javaslatokat, illetve a munkaszervezet meglátásait a két 

dokumentumban átvezette. 

 
Az előterjesztés mellékleteként megküldjük az alapszabály és az egyezmény korrektúrázott változatait, 

amelyekben a változtatásokat jelöltük, beírtuk. 

 

A két alapdokumentum módosítását az őszi közgyűlésen tervezzük beterjeszteni, hogy kellő idő legyen 

az áttekintésére, illetve a módosítási javaslatok megtárgyalására. Jelen előterjesztés, egy első körös 

javaslattétel, amelyben a jogszabályi előírások változtatásának a megismerése mellett az egyéb 

változások irányát kijelöli a közgyűlés. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Alapszabály módosításával kapcsolatos javaslatokat 

tárgyalja meg. 
 

…../2022. (05. 30.) számú közgyűlési határozati javaslat 

 

A Közgyűlés az Alapszabály-módosításokat megtárgyalta! A Közgyűlés felkéri az Igazgatót, 

hogy az észrevételek, kiegészítések figyelembevételével készítse elő a végleges változatot, 

amelyet további átgondolásra – a jelenlegi alapszabály / egyezmény előírásainak megfelelően 

– véleményezésre küldjön meg a Csoportosulás tagságnak. 

 

Határidő: a Csoportosulás soron következő közgyűlése 

Felelős: a Csoportosulás igazgatója 

 

Szavazati arányok: 

 

Igen: 

Nem: 

Tartózkodott: 
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