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JEGYZŐKÖNYV 
 

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 

(a továbbiakban: Csoportosulás) 2022. december 07. napján tartott közgyűléséről 

 
Helye: Párkány, VIZA Központ 

Időpont: 2022. december 07. 10:45 óra 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 

Szabó Eugen (továbbiakban Levezető Elnök) köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 

meghívóban foglaltaknak megfelelően a 10:45-kor újra összehívott közgyűlés a megjelentek 

számától függetlenül határozatképes.   
 

A Leveztő Elnök felkérte Eck Andrást jegyzőkönyvvezetőnek, Mihelik Magdolnát és Farkas 

Ivánt jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

10/2022. (12.07.) számú közgyűlési határozat 

A Közgyűlés egyhangú szavazással Eck Andrást jegyzőkönyvvezetőnek, Mihelik Magdolnát 

és Farkas Ivánt jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja. 
 

Felelős: Levezető elnök 

Határidő: azonnal 
 

Mellette: 25  

Ellene: 0 

Tartózkodott: 0 
 

A napirend kapcsán nem érkezett módosító javaslat, így a közgyűlés az kiküldött napirendet 

jóváhagyólag megszavazta. 

 

11/2022. (12.07.) számú közgyűlési határozat 
 

A Közgyűlés egyhangú szavazással az ülés napirendjét az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 

1. Pályázatokkal, az EGTC tevékenységével kapcsolatos beszámolók: 
 

- Dunaradvány – Neszmély közti komp megvalósítása 

- Ister – Granum Heritage (helyi termék hálózat) 

- Kerékpáros paradicsom (Párkány – Helemba, Ipolydamásd – Letkés) 

- Benyújtott pályázatok: INTERREG, CENTRAL EUROPE 
 

2. Döntés az Ister – Granum védjegyrendszerhez csatlakozó termelőkről, 

kézművesekről, szolgáltatókról 

3. Szenátus új tagjainak megválasztása 

4. Éves tagdíj felülvizsgálata  

5. Egyebek 
 

Felelős: Levezető elnök 

Határidő: azonnal 
 

Mellette: 25 

Ellene: 0 

Tartózkodott: 0 

 

1. napirendi pont: Pályázatokkal, az EGTC tevékenységével kapcsolatos beszámolók  
 

A Levezető Elnök megadta a szót Nagy Péter igazgatónak. 
 

Az Igazgató gratulált az újonnan, illetve újraválasztott szlovákiai polgármestereknek. Elmondta, 

hogy a tavaszi alapszabálymódosítással egybekapcsolva nem lehetetlen a bővülés, mivel az Ipoly 



2/6 

mente érdeklődést mutat az Ister-Granum iránt. A pályázatok előtt fontosnak tartotta megemlíteni, 

hogy a közgyűlést megelőző héten stratégiai megállapodást írt alá Navracsics Tibor 

településfejlesztésért felelős miniszterrel. Két EGTC-t, és civil, illetve egyházi szervezeteket 

vontak be az együttműködésbe. 
 

Elmondta, hogy a pályázatok nagyobb része decemberben lezárul: 
 

- a Neszmély – Dunaradvány komp kapcsán elmondta, hogy megtörtént a műszaki átadás – 

átvétel. Az üzemeltetés még nincs megoldva. A Közútnak az EGTC-vel kell 

megállapodást aláírnia, mivel a pályázat az üzemeltetést nem rendezi. Legfőképpen az 

épület, a rámpa karbantartása a feladat. 

- a helyi termékes akcióterv keretein belüli pályázatok közül több befejeződik, lezárul az év 

végével. A muzslai borlabor elkészült, megújult Szivekék pincéje. Már szakmai 

rendezvények is voltak Muzslán. A Szőgyén, Nagymaros, Bajót pályázatban is teljesültek 

az indikátorok, még kisebb elszámolási feladatok vannak. A párkányi Régiók háza immár 

az EGTC közgyűlésének is otthont tud adni. Összeköti a Vadas fürdőt, és a sétálóutcát. 

Viszont a társpályázó EKOKU még elmaradásban van a saját ingatlanjának megújításával, 

így a pályázat hosszabbodik fél évvel. A zárórendezvény, és a védjegyek átadása is 

tavaszra tolódik. Az ipolyszakállosi vállalkozó eszközbeszerzése chiphiány miatt nem tud 

év végével zárulni, így a börzsönyi egyesülettel közös projektjük szintén 

meghosszabbodik. 

- a Kerékpáros Paradicsom elnevezésű projekt a Párkány – Helemba, Ipolydamásd – Letkés 

közti kerékpáros közlekedés javítását foglalja magában. Jövő tavaszra elkészül a helembai 

híd, amihez az út kapcsolódik. Elérhetőbbé válik a Börzsöny térsége. Az Ister – Granum 

pihenőhelyek kialakításával van jelen a projektben, amelyek tavasszal kerülnek 

beszerzésre, elhelyezésre. 

- sajnos hiába bízott az INTERREG pályázatokra beadott projektekben, egy partner kapcsán 

felmerülő jogi probléma miatt elutasították az EGTC pályázatát. Nem megfelelően 

teljesítette az elvárásokat. Fellebbeztek ebben az ügyben. Ezek a típusú pályázatok 

elsősorban azt a célt szolgálják, hogy segítségükkel elő lehet készíteni későbbi 

projektelképzeléseket. 

- megjelent a Külügyminisztérium pályázata. Ezen 17 millió forint a megpályázható összeg, 

amit az EGTC működésre tud fordítani. 
 

Bögi Pathó Melinda (Zalaba) megkérdezte, hogy az alapításnál 2008-ban kitűzött célok 

megvalósítása sikerült-e, mik a jövőbeni stratégiai célok? Van-e értelme a tagságnak, van-e 

víziója az EGTC-nek, főleg az ő aprófalvas térségének a fejlesztésére? 
 

Az Igazgató elmondta, hogy beszámolója is arról szólt. A korábbi pályázatoknál is 

összegyűjtötték az elképzeléseket – ezekbe polgármester asszony is aktívan bekapcsolódott – és 

az ott összegyűjtött projektekből kerültek összeállításra a pályázatok. Az egyik fő indikátor a 

munkahelyteremtés volt. Szükség volt vállalkozókra is! A pályázatban lévő szakállosi vállalkozó 

négy munkahelyet vállalt. Új időszak indul az elkövetkezendőkben, és hívni fogják a tagokat 

egyeztető workshopokra. Eddig 67 projektelképzelés gyűlt össze. Reménykedve tekint a régióra, 

és a továbbiakban is várják az ötleteket. Ezekre tud majd építeni. A két oldala a térségnek eltérő, 

mivel Magyarországon a TOP forrásokból sokkal több lehetőséghez jutnak a települések, mint 

Szlovákiában, ahol nem igazán jutnak hozzá hasonló forrásokhoz. 
 

Bögi Pathó Melinda (Zalaba) jelezte, hogy ő konkrét térséget határolt le a kérdésében. 
 

A Levezető Elnök kérte, hogy ezt a témát majd az egyebek napirendi pontban tárgyalják, mivel 

az előterjesztés a beszámolóról szól. 
 

Az Igazgató elmondta, hogy bizonyos szempontból egyszerűbb az együttműködés, ha 4 – 5 

tagtelepülésről beszélünk, 4 – 5 település alapít EGTC-t. 82 tag esetében nehezebb a helyzet. 

Többek között a helyi termék is a hálózatosítás miatt lett témaként felvéve, mivel ez bizonyos 

szinten mindenkit érint. 
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A Levezető Elnök javasolta a határozat elfogadását, amelyet a Szenátus is megtárgyalt ülésén. 
 

Mivel további kérdés nem volt, a Levezető Elnök ismertette a határozati javaslatokat, majd 

szavazásra bocsátotta. 

  

12/2022. (12.07.) számú közgyűlési határozat 
 

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 

Közgyűlése a pályázatokkal kapcsolatos beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Csoportosulás igazgatója 
 

Szavazati arányok: 

Igen: 21 

Nem: 0 

Tartózkodott: 4 

 

13/2022. (12.07.) számú közgyűlési határozat 
 

Az Ister - Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 

Közgyűlése úgy dönt, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium az Európai Területi 

Társulások 2023. évi támogatására kiírt pályázati felhívására, a munkaszervezet által 

benyújtott pályázatát támogatja. Egyben felhatalmazza az Igazgatót – a támogató döntést 

követően – a szerződés aláírásához szükséges dokumentumok összeállítására, benyújtására. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Csoportosulás igazgatója 
 

Szavazati arányok: 

Igen: 25 

Nem: 0 

Tartózkodott: 0 

 

 

2. napirendi pont: döntés az Ister – Granum védjegyrendszerhez csatlakozó 

termelőkről, kézművesekről, szolgáltatókról 
 

Az Igazgató elmondta, bejegyzésre került a védjegy. Mindenkit megszólítottak, akit elértek. A 

lista folyamatos bővítés alatt van. Fontos, hogy a régióból származzon. 34 jelentkező volt az első 

felhívásra. Kialakításra került egy minősítési szabályzat, bizottság. Alakuló ülést, majd egy 

második találkozót is tartottak, ahol már termelőket is minősítettek. 24 támogatott termelő lett a 

34-ből, a többieket meglátogatja a bizottság. A Szenátus lenne a jóváhagyó szerv. Információs 

anyagként már megküldésre került a termelői lista. 
 

A Levezető Elnök elmondta, hogy Szlovákiában Párkányon keresztül történt a bejegyzés. Öt 

oldalon szerepelnek csak a kategóriák benne. Javasolja, hogy az EGTC tájékoztató jelleggel majd 

küldje meg a tagságnak. 
 

 Az Igazgató elmondta, hogy a védjegy kapcsán összeállított felhívásban csak az előnyöket két 

oldalon sorolták fel. A komolyság kedvéért belépési „illetéket” is előírtak, ami az első körben 10 

ezer forint. A mostani pályázat olyan pluszt is tartalmaz, hogy a termelők díszdobozokat 

igényelhetnek, amelyben saját termékeiket tudják elhelyezni. Vásárokon való részvételt is 

igyekeznek elősegíteni. Egy – egy ilyen helyen akár helyi termék utca kialakítása is egy jó 

lehetőség lehet. Az Esztergomi Adventi Vásáron tudtak most lehetőséget felajánlani. Két 

hétvégén lesznek most jelen Ister – Granum termelők. 
 

Bögi Pathó Melinda (Zalaba) kiegészítésképpen hozzátette, hogy szolgáltatók is jelentkezhetnek. 
 

Az Igazgató elmondta, hogy van is ilyen jelentkező. 
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Duka Gábor (Karva) megkérdezte, hol lesznek ezek az információk közzétéve. 
 

Az Igazgató elmondta, ha most született volna bizottsági, szenátusi döntés, akkor ez a honlapon 

közzé volna téve, illetve jelölnék is a termelőket védjegyesként. Az EGTC által ismert termelők 

már elérhetőek a weboldalon. Hogy hogy lesz a védjegyes jelölés, azt még tervezik. 
 

A Levezető Elnök hozzátette, hogy a napirendi pont melléklete is tartalmazza a bírált termelőket. 
 

Bögi Pathó Melinda (Zalaba) megkérdezte, hogy mi a helyzet a honlappal? Sok esetben azt 

tapasztalja, hogy nincs tartalom az oldalon. 
 

Az Igazgató elmondta, hogy az év végével lesz komplett a weboldal. 
 

Bögi Pathó Melinda (Zalaba) megkérdezte, folyamatosan van lehetőség a jelentkezésre? 
 

Az Igazgató elmondta, hogy igen. Applikáció is készült.  
 

Mivel kérdés nem volt, az Elnök ismertette a határozati javaslatokat, majd szavazásra bocsátotta. 

 

 

14/2022. (12.07.) számú közgyűlési határozat 
 

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 

Közgyűlése elfogadja a védjegybizottság megalakulásáról és annak eddig elvégzett 

munkájáról szóló beszámolót, a védjegyrendszerbe bejelentkezett termelőkről és 

szolgáltatókról szóló információkat és hozzájárul ahhoz, hogy az Igazgató együttműködési 

megállapodást írjon alá a szenátus által jóváhagyott termelőkkel, kézművesekkel, 

szolgáltatókkal.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Csoportosulás igazgatója 
 

Szavazati arányok: 

Igen: 25 

Nem: 0 

Tartózkodott: 0 

 

 

3. Napirendi pont: Szenátus új tagjainak megválasztása 
 

Az Igazgató elmondta, a Szenátusnak alapból tagja az esztergomi, párkányi polgármester. Három 

– három szlovákiai, illetve magyarországi tag van még a szenátusban. Térségi jelleggel próbálja 

az EGTC mindig lefedni a régió területét. Az elmúlt időszakban az ipolyszakállosi polgármester 

képviselte a Felvidék északi részét, mivel a zselízi polgármester úr nem tudta vállalni a 

megbízatást. Lejárt Duka Gábor, Farkas Iván megbízása szlovákiai oldalon, illetve a 

magyarországin Mihelik Magdolna és Kosztkáné Rokolya Bernadetté. Ők négyen vállalnák 

továbbra is a szenátusi tagságot. A megüresedő szenátusi helyre Farkas Attilát, Kéty 

polgármesterét javasolná. 

 

Farkas Attila elmondta, 2018. óta Kéty polgármestere. Az elmúlt négy évben ő is várta, hogy 

valami fejlesztés érkezik a térségbe az Ister – Granum által. Ha mandátumot kap, akkor a térséget 

képviselné. 

 

A Levezető Elnök (Kéty) összefoglalásképpen elmondta, hogy van négy jelölt, Ozsvald Arnold 

helyett Farkas Attila. Megkérdezte, hogy van-e más javaslat. Szükségesnek tartják-e, hogy a 

többiek is bemutatkozzanak. 

 

Mivel hozzászólás nem érkezett, az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
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15/2022. (12. 07.) számú közgyűlési határozat 

 

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 

Közgyűlése, Duka Gábort, Farkas Ivánt, Farkas Attilát, Mihelik Magdolnát, Kosztkáné 

Rokolya Bernadettet a Szenátus tagjának megválasztja. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Csoportosulás igazgatója 
 

Szavazati arányok: 

Igen: 25  

Nem: 0  

Tartózkodott: 0 

 

4. Napirendi pont: éves tagdíj felülvizsgálata 

 

Az Igazgató elmondta, feladatként kapta a munkaszervezet, hogy dolgozzon ki alternatív 

lehetőségeket. 2008-ban lett meghatározva a 20 Ft / lakos mértékű tagdíj. Megköszönte, hogy a 

befizetési hajlandóság a tagság részéről magas. Körülbelül 3.5 millió forint éves szinten, ami a 

tagdíjból bejön. 14 évvel ezelőtti döntést kéne felülvizsgálni. Az EGTC pályázatai nagyobbrészt 

5%-os önrésszel működnek, és ezt nehéz kitermelni. Kéri, hogy a 20 forintos tagdíj 50 forintra 

emelését támogassa a Közgyűlés. 
 

A Levezető Elnök elmondta, hogy az 50 ft körülbelül 0.125 centnek felel meg.  
 

Mivel további javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

16/2022. (12.07.) számú közgyűlési határozat 

 

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 

Közgyűlése úgy dönt, hogy 2023. január 1-től az éves tagdíj mértéke a magyarországi, illetve 

szlovákiai tagönkormányzatok esetében 50-Ft, illetve a befizetés napján ennek megfelelő, 

Magyar Nemzeti Bank középárfolyama szerint számított összegű euró, az illetékes ország 

statisztikai hivatala által, a tárgyévet megelőző év első napján, a tagtelepülésen 

nyilvántartott állandó lakosonként számítva. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Csoportosulás igazgatója 
 

Szavazati arányok: 

Igen: 25 

Nem: 0 

Tartózkodott: 0 

 

5. Napirendi pont: egyebek 

 

A Levezető Elnök elmondta, kérdésként merült fel, hogy mi az EGTC tevékenységének a 

hozadéka, főleg egyes kisrégiók fejlesztésében. Nehéz időszaka volt a szervezetnek, amikor ő 

polgármester lett. A múltbéli problémákat három év volt, mire rendezték. Azóta tapasztalható 

előrehaladás. Az elmúlt időszakot úgy látja, hogy INTERREG források nélkül Párkányban semmi 

sem valósult volna meg. Várhatóan ez a pályázati láb még erősebb lesz az elkövetkezendőkben. 

Elfogadja, hogy minden régiónak éreznie kell. De például a most épülő kerékpárúthoz kapcsolódó 

pihenőhelyek sem csak a kerékpárút mellett fognak megépülni, hanem az egész régióban lesznek 

helyek, ahová kikerülnek. Igyekszik az EGTC, hogy máshová is kerüljön, így a régiós szellem 

jelen van. 

 

Alberti Péter (Esztergom) elmondta, hogy a kérdés inkább a jövőre vonatkozott. 
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Bögi Pathó Melinda (Zalaba) hozzátette, hogy több kommunikációt lát szükségesnek. Várják, 

hogy az Igazgató személyes látogatást tegyen a régiójukban. 

  

Tóth Zoltán (Bajót) elmondta, 2006 óta polgármester, és az Ister-Granum-ra mint lehetőségre 

tekintett. Egy projektet sikerült nyerni a faluhoz kapcsolódóan. Kis lépéseknek is örülni kell. A 

koncepcióját mindenkinek magának kell kidolgoznia. Ő sem találkozik sokat az igazgatóval. Az 

EGTC-ben rejlő tudást nem szabad veszni hagyni. 

 

Csákvári Marian (Csata) rákérdezett, hogy a mostani nehéz gazdasági helyzet, háború mennyire 

van hatással a pályázatokra, jövő fejlesztési lehetőségeire. 

 

Az Igazgató elmondta, hogy a pályázatokhoz minél erősebb lobbyt igyekszik szerezni. Meg 

akarja teremteni azt a hátteret, amely által mindenki támogatja a fejlesztési elképzeléseket. A 

brandépítés is azt a célt szolgálja, hogy Zselízen is tudjanak valamit az Ister – Granum-ról. Nagy 

reményeket fűz ahhoz, hogy az elkövetkezendő időszakot átéli az EGTC. Ha vannak 

elképzelések, akkor azokat a pályázatokba is beépíti. 

 

Csákvári Marian (Csata) megkérdezte, hogy források mennyire biztosak? 

 

Az Igazgató elmondta, hogy van egy keret. Őszre várhatóak a kiírások. Szakmailag jó pályázatok 

kellenek. A CESCI-vel dolgozik együtt az EGTC. Náluk a szakmaiság a lényeg, ezért 

támaszkodik Ocskay Gyulára. 

 

A Levezető Elnök elmondta, hogy az INTERREG program nincs a Magyarországot befolyásoló 

EU pályázatok közt. Csúszások, átcsoportosítások előfordulhatnak. Mindig bonyolítják a 

rendszert. E mellett egyre több teher hárul az önkormányzatokra, ami befolyásolja a költségvetést. 

 

Bögi Pathó Melinda (Zalaba) gratulált az Igazgatónak érsekújvári alpolgármesterré történő 

megválasztása kapcsán. 

 

 

 

 

 

 

 

....................................... 

Mihelik Magdolna 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

....................................... 

Farkas Iván 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

........................................... 

Nagy Péter 

igazgató 

 

 

 

 

....................................... 

Eck András 

jegyzőkönyvvezető 

  

 

J.k. készült 3 (három) eredeti példányban 


