JEGYZŐKÖNYV
mely készült az
ARRABONA
Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Közgyűlése
Időpont: 2016. február 25. 10:30 óra
Helyszín: Győr Város Polgármesteri Hivatala – Zeichmeister terem
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Mosonmagyaróvár Város polgármestere

Dr. Horváth Zoltán

Dunaszerdahely Város (meghatalmazott)
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Somorja Város polgármestere

Majthényi Tamás

Polgármester, Halászi

Lizákné Vajda Lívia

Polgármester, Vámosszabadi

Kamocsai Sándor

Polgármester, Kisbajcs

Kiss Tamás

Polgármester, Vének

Herold Ádám

Polgármester, Pér

Molnár‐Nagy Béla Zoltán

Polgármester, Rábapatona

Török Sándor

Polgármester, Mosonszolnok

Babos Attila

Polgármester, Dunaszeg

Komjáti János

Abda Község Önkormányzata (meghatalmazott)

Dr. Muraközi László

Polgármester, Bőny

Csaplár Zoltán

Polgármester, Mecsér

Lendvai Ivánné

Polgármester, Kunsziget

Csontos Attila

Polgármester, Dunaszentpál

Friderics Cecília

Polgármester, Nagyszentjános

Kovács Andor Tamásné

Polgármester, Dunakiliti

Bodó István

Polgármester, Felbár

Mikóczy Dénes

Nagymegyer Város Önkormányzata (meghatalmazott)
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Ph.Dr. Ürögi Ján

Polgármester, Nagyudvarnok

Ferenczi Zsolt

Polgármester, Győrság

Horváth László

Polgármester, Bágyogszovát

Cseh Benjamin

Polgármester, Dunasziget

Balogh Tibor

Polgármester, Nagybajcs

Radicsné Kincses Mária

Polgármester, Koroncó

Sárkány Péter

Arrabona EGTC igazgató

Csányi Péter

Arrabona EGTC projektmenedzser

Németh Tamás

Arrabona EGTC projektmenedzser

Liszkai Szabina

Arrabona EGTC projektmenedzser gyakornok

Cséfalvay Attila

Kisalföld (sajtó)

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató az előző közgyűlés óta eltelt időszak történéseiről
Előterjesztő: Sárkány Péter igazgató
2. Tájékoztató az Arrabona EGTC 2014‐2020 időszak közötti határon átnyúló pályázati elképzeléseiről
Előterjesztő: Sárkány Péter igazgató
3. Javaslat az Arrabona EGTC tagságának bővítésére
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
4. Javaslat az Arrabona EGTC Alapszabályának módosítására
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
5. Javaslat az Arrabona EGTC Egyezményének módosítására
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
6. Javaslat a Felügyelő Bizottság 2015. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Lendvai Ivánné, a Felügyelő Bizottság elnöke
7. Beszámoló az Arrabona EGTC 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
8. Javaslat az Arrabona EGTC 2016. évi pénzügyi tervére
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
9. Javaslat az Arrabona EGTC Cafeteria szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
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10. Javaslat a Külgazdasági és Külügyminisztérium által az Európai Területi Társulások 2015. évi működési támogatá‐
sára meghirdetett pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
11. Javaslat a Duna Transznacionális Program által meghirdetett, „Vidéki értékek megőrzése és a falusi turizmus
fejlesztése” című pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
Borkai Zsolt elnök úr köszöntötte az Arrabona EGTC Közgyűlésének tagjait.
Ezt követően megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes a megjelent 26 fővel. Elmondja, jegyzőkönyv hitelesítő
megválasztására van szükség és felkéri Bárdos Gábor Urat az Arrabona EGTC tagját, Somorja Város polgármesterét
a jegyzőkönyv vezetésére és hitelesítésére. Ezt követően megkérdezi a jelenlévőktől, hogy valakinek lenne‐e másik
jelöltje.
Mivel más javaslat nem érkezett, felkérte a tagokat a szavazásra.
A tagok 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadták.

1/2016 (II. 25.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttmű‐
ködési Csoportosulása elfogadta, hogy a közgyűlés jegyzőköny‐
vét Bárdos Gábor az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Te‐
rületi Együttműködési Csoportosulás tagja hitelesítse.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

Borkai Zsolt elnök úr megkérdezi a jelenlévőktől, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz kérdés, kiegé‐
szítés, javaslat lenne‐e. Mivel észrevétel nem érkezett felkéri a megjelenteket a szavazásra.
A tagok 26 igen, 0, nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.

2/2016 (II. 25.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC megismerte az Arrabona EGTC 2016. február
25‐i Közgyűlés napirendi pontjait és ezt határozatával elfogad‐
ja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal
3
Cím:
Tel.:
Fax:
Web:
E‐mail:

H‐9024 Győr, Baross Gábor utca 43.
(96) 515‐630
(96) 515‐630
www.arrabona.eu
info@arrabona.eu

1. napirendi pont
Tájékoztató az előző közgyűlés óta eltelt időszak történéseiről
Borkai Zsolt megkérdezi Sárkány Pétert az Arrabona EGTC Igazgatóját, hogy az 1. napirendi ponthoz kiegészítést
kíván‐e tenni. Sárkány Péter nem kíván kiegészítést tenni.
Ezt követően megkérdezi a tagoktól, hogy a napirendi ponthoz kérdés, kiegészítés lenne‐e.
Mivel hozzászólás nem érkezett, felkéri a tagokat a szavazásra.
A tagok 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

3/2016 (II. 25.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az előző közgyűlés
óta eltelt időszakról szóló tájékoztatót, s azt határozatával elfo‐
gadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

2. napirendi pont
Tájékoztató az Arrabona EGTC 2014‐2020 időszak közötti határon átnyúló pályázati elképzeléseiről
Borkai Zsolt elnök megkérdezi Sárkány Pétert az Arrabona EGTC igazgatóját, hogy a 2. napirendi ponthoz kiegészí‐
tést kíván‐e tenni. Sárkány Péter a 2. napirendi ponthoz nem kíván kiegészítést tenni.
Ezt követően Borkai Zsolt elnök hozzáteszi, hogy az Arrabona EGTC működésének alapját a 2015‐ös évben is egy‐
részt a befizetések képezték, melynek összege a 2015. évben kb. 7 millió Ft‐ra tehető, továbbá azon esetleges pro‐
jektekből adódó ‐ például projektmenedzseri ‐ feladatok ellátása jelentette, melyek egy‐egy önkormányzat, vagy
önkormányzatok megbízásából adódtak.
Továbbá Elnök Úr dicséretesnek nevezi, hogy az Arrabona EGTC a 2015. évre mintegy 70 millió forintos költségve‐
téssel rendelkezik, a szervezet számos településnek nyújtott segítséget az elmúlt évben is.
Végül Borkai Zsolt elnök felhívja a jelenlevők figyelmét arra is, hogy továbbra is forduljanak bizalommal az
Arrabona EGTC‐hez pályázatok tekintetében is.

Ezt követően megkérdezi a tagoktól, hogy a napirendi ponthoz kérdés, kiegészítés lenne‐e.
Mivel hozzászólás nem érkezett, felkéri a tagokat a szavazásra.
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A tagok 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

4/2016 (II. 25.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte a Csoportosulás
2014‐2020‐as időszakra vonatkozó, határon átnyúló pályázati
elképzeléseit és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

3. napirendi pont
Javaslat az Arrabona EGTC tagságának bővítésére
Borkai Zsolt elmondta, hogy az Arrabona EGTC felé Koroncó Község Önkormányzata jelezte tagfelvételi, csatlakozá‐
si szándékát.
Elnök Úr tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Alapszabály V. cikkelye határozza meg a csatlakozási feltételeit,
melyet a leendő, csatlakozni kívánó tag önkormányzati képviselőtestülete megismert és elfogadott. Felhatalmazták
a polgármestert az Alapszabály és Egyezmény aláírására.
Továbbá Borkai Zsolt tájékoztatja a Közgyűlést, hogy 2015‐től a magyarországi székhelyű EGTC‐k nyilvántartásba
vételét immár nem a Fővárosi Törvényszék, hanem a Külgazdasági és Külügyminisztérium látja el. Az eljárást a Cso‐
portosulás munkaszervezete folytatja le.

Elnök úr megkérdezi, hogy a napirendi ponthoz kíván‐e valaki hozzászólni.
Mivel kérdés, kiegészítés nem hangzott el, felkérte a jelenlévőket a szavazásra.
A tagok 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

5/2016 (II. 25.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte Koroncó Község Ön‐
kormányzatának Arrabona EGTC‐hez való csatlakozási szándé‐
kát.
Az Arrabona EGTC Közgyűlése:
Koroncó Község Önkormányzatát (Magyarország);
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az Arrabona Korlátolt felelősségű Európai Területi Csoportosu‐
lás teljes jogú tagjai közé 2016. évtől felveszi.
Felkéri Sárkány Pétert, az Arrabona EGTC igazgatóját, hogy a te‐
lepülés teljes jogú taggá válásához szükséges magyar és szlovák
minisztériumok általi jóváhagyást, valamint a Külgazdasági és
Külügyminisztérium nyilvántartásba vételéhez szükséges eljárá‐
sokat folytassa le.

Felelős: Sárkány Péter, igazgató
Határidő: azonnal

4. napirendi pont
Javaslat az Arrabona EGTC Alapszabályának módosítására
Borkai Zsolt elnök úr a 4. napirendi pont tekintetében átadja a szót Sárkány Péternek az Arrabona EGTC igazgató‐
jának.
Sárkány Péter tájékoztatni szeretné a Közgyűlést az Alapszabály, illetve a következő ‐ 5. ‐ napirendi pontban tár‐
gyalt Egyezmény változásairól. Elmondja, hogy elsősorban adminisztratív feladatok változását szükséges átvezetni.
Az előző napirendi pontra utalva Sárkány Péter megemlíti, hogy új tagként Koroncó Község Önkormányzata is felvé‐
telt nyert az EGTC tagjai közé. Továbbá ezt követően arról tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a tavalyi évben a módosí‐
tott Alapszabály és Egyezmény bizonyos részeit a szlovákiai Földművelésügyi Minisztérium kifogásolta, oly módon,
hogy az Alapszabály IV. cikkelye 3. pontjának e.) és l.) pontjaival kapcsolatban fogalmazták meg aggályaikat. Sár‐
kány Péter elmondta, az egyik ilyen kifogás az euroatlanti integráció erősítése feladat, másrészt az l.) pont tekinte‐
tében a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcso‐
lódó tevékenység hatáskörének az illetékessége volt.
Ezek alapján Sárkány Péter kéri a Tisztelt Közgyűlést, hogy ezt a két pontot töröljük a feladat meghatározásainkból.
Felszólalásában még hozzátette, hogy mindezeknek megfelelően készült el az előterjesztés az Alapszabály módosí‐
tása tekintetében.

Ezt követően Borkai Zsolt megkérdezi a Közgyűlés tagjait, hogy a 4‐es napirendi ponthoz kapcsolódóan kíván e va‐
laki hozzászólni.
Mivel hozzászólás nem érkezett, Elnök úr felkéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak a négy település felvételéről.
A tagok 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
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6/2016 (II. 25.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
Alapszabályára tett módosításokat, és azt határozatával elfo‐
gadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

5. napirendi pont
Javaslat az Arrabona EGTC Egyezményének módosítására
Borkai Zsolt elnök úr kérdezi a Közgyűlés tagjait, hogy az 5‐ös napirendi ponthoz kapcsolódóan kíván e valaki hoz‐
zászólni.
Mivel további kiegészítés nem érkezett, Elnök úr felkéri a jelenlévőket a szavazásra.
A tagok 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

7/2016 (II. 25.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
Egyezményére tett módosításokat, és azt határozatával elfo‐
gadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

6. napirendi pont
Javaslat a Felügyelő Bizottság 2015. évi beszámolójának elfogadására
Borkai Zsolt felkéri Lendvai Ivánnét, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy szóban egészítse ki a napirendi pontot.
Lendvai Ivánné elmondta, az Arrabona EGTC Alapszabálya VIII. cikkely 7. pontjában rendelkezik a Felügyelő Bizott‐
ságról, meghatározva annak alapvető szabályait.
A Felügyelő Bizottság a 2016.február 12‐ei ülésén az alábbi vizsgálatokat tartotta meg:
-

az Arrabona EGTC 2015. évi költségvetési beszámolóját

-

továbbá megtárgyalta a Csoportosulás 2016. évi pénzügyi tervét is
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A Felügyelő Bizottság a rendelkezésére álló‐, és bocsátott adatok alapján az Arrabona EGTC 2015. évi mérleg szerin‐
ti eredményét plusz 6. 638. 000,‐ Ft‐ban állapította meg és fogadta el.
A saját tőke változásánál látható, hogy míg 2014‐ben 22.571e Ft volt ez az összeg, addig 2015‐ben már 41.589e Ft.
Vagyis: 1,84‐szer magasabb.
Látható, hogy a 2014‐es évhez képest mintegy 56%‐al magasabb költségvetésből gazdálkodott a Csoportosulás,
mely elsősorban a vállalkozási tevékenységből származó árbevételből, továbbá a sikeres pályázatok összegeiből
származtathatóak.
A Csoportosulás hatékony munkavégzésének és költséghatékony gazdálkodásának megfelelően 39.300e Ft‐os
pénzmaradványt tud áthozni a 2016‐os évre.
A Felügyelő Bizottság ezen az ülésén tárgyalta az Arrabona EGTC 2016. évi pénzügyi tervét, melyet 78. 850e Ft‐os
bevétellel és 24. 076e Ft‐os tartalékkal tervezve elfogadásra javasol a Közgyűlésnek.
Fontos kiemelni az Arrabona EGTC Alapszabályában is rögzített feladatok ellátására és elvégzésére vonatkozó vál‐
lalkozói tevékenység hatékony ellátását is – hangsúlyozva a több lábon állást‐, melynek tekintetében az idei évben
várhatóan 20 millió Ft‐os bevételre tehet szert.
Ezek a feladatok a tagtelepülések és külsős partnerek részére ‐ vállalkozási szerződések alapján kötött‐, projektme‐
nedzseri, pályázatírói feladatok ellátását tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen beszámolót szíveskedjen elfogadni!

A tájékoztatás után Elnök úr felkérte a megjelenteket, hogy a hatodik napirendi pontról szavazzanak.
A tagok 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

8/2016 (II. 25.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttmű‐
ködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
Felügyelő Bizottságának 2015. évi beszámolóját, és azt határo‐
zatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

7. napirendi pont
Beszámoló az Arrabona EGTC 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Borkai Zsolt kérdezi a Közgyűlés tagjait, hogy a 7‐es napirendi ponthoz kapcsolódóan kíván e valaki hozzászólni.
Mivel kérdés, kiegészítés nem hangzott el, felkérte a jelenlévőket a szavazásra.
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A tagok 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

9/2016 (II. 25.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttmű‐
ködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
2015. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját, és azt határoza‐
tával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

8. napirendi pont
Javaslat az Arrabona EGTC 2016. évi pénzügyi tervére
Borkai Zsolt kérdezi a Közgyűlés tagjait, hogy a 8‐as napirendi ponthoz kapcsolódóan kíván e valaki hozzászólni.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, Elnök úr a napirendi pontot szavazásra bocsátja.
A tagok 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

10/2016 (II. 25.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttmű‐
ködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
2016. évi pénzügyi tervére tett javaslatot, s azt határozatával
elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

9. napirendi pont
Javaslat az Arrabona EGTC Cafeteria szabályzatának módosítására
Borkai Zsolt kérdezi a Közgyűlés tagjait, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan kíván e valaki hozzászólni.
Sárkány Péter, az Arrabona EGTC igazgatója a 9. napirendi ponthoz szeretne hozzászólni, és ehhez kapcsolódóan az
alábbi kiegészítést teszi. Az Arrabona EGTC Cafeteria szabályzatát 2014‐ben fogadta el a Közgyűlés. A jelenlegi vál‐
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toztatás kapcsán megemlítette, hogy az Arrabona EGTC‐nél dolgozók részére összeghatárban nincs változás, csupán
a törvényi előírásoknak megfelelően kellett aktualizálni a szabályzatot. Tisztelettel kéri a Közgyűlést ennek elfoga‐
dására.

Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, Elnök úr a napirendi pontot szavazásra bocsátja.
A tagok 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

11/2016 (II. 25.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttmű‐
ködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona
EGTC Cafeteria szabályzatára tett módosító javaslatot, és azt
határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

10. napirendi pont
Javaslat a Külgazdasági és Külügyminisztérium által az Európai Területi Társulások 2015. évi működési támogatá‐
sára meghirdetett pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására
Borkai Zsolt kérdezi a Közgyűlés tagjait, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan kíván e valaki hozzászólni.

Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, Elnök úr a napirendi pontot szavazásra bocsátja. A határozati ja‐
vaslat három pontja tekintetében egyszerre történik a szavazás.
A tagok 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

12/2016 (II. 25.) számú közgyűlési határozat
1. Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtt‐
működési Csoportosulás Közgyűlése utólagosan egyetért a
Külgazdasági és Külügyminisztérium által az Európai Terü‐
leti Társulások 2015. évi működési támogatására meghir‐
detett pályázaton való részvétellel, és ezért a pályázat be‐
nyújtásához kapcsolódó, valamint a pályázattal összefüggő
felelősséget viseli.
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2. A Közgyűlés felhatalmazza az igazgatót a pályázattal kap‐
csolatosan a továbbiakban esetlegesen felmerülő doku‐
mentumok aláírására és kiadására, valamint a felmerülő
további eljárási cselekmények megtételére.
3. A Közgyűlés sikeres pályázat esetén kötelezettséget vállal a
89,13 %‐os támogatási intenzitású projekt megvalósításá‐
hoz szükséges, utófinanszírozásból adódó költségek meg‐
előlegezésére, valamint a 10,87%‐os önerő biztosítására a
2015. és 2016. év költségvetés terhére.

Felelős: Sárkány Péter, igazgató
Határidő: azonnal

11. napirendi pont
Javaslat a Duna Transznacionális Program által meghirdetett, „Vidéki értékek megőrzése és a falusi turizmus
fejlesztése” című pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására
Borkai Zsolt kérdezi a Közgyűlés tagjait, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan kíván e valaki hozzászólni.
Sárkány Péter az Arrabona EGTC igazgatója kiegészítéssel kíván élni a 11. napirendi pont tekintetében. Tájékoztatá‐
sul elmondja, hogy a 2015‐ben elfogadott pályázatkezelési szabályzatunk alapján felhatalmazásunk van arra, hogy a
szervezet ne szenvedjen hátrányt az olyan pályázatok tekintetében, melyek megelőzik az éves Közgyűlésünket.
Ennek alapján csatlakoztunk az Észak‐Csehországi Turisztikai Hivatalhoz a Duna Transznacionális program tekinte‐
tében egy pályázat benyújtása kapcsán. Ebben 12 konzorciumi tag (elsősorban Kelet Közép Európából) vesz részt.
Az Arrabona EGTC az 1. fordulóra adott be pályázatot, amelynek az összes teljes költségvetése közel 2 millió Euró.
Ebből az Arrabona EGTC‐re jutó rész 189.230 Euró, amiből 28.000 eurónyi önrészt kell nyertes pályázat tekinteté‐
ben vállalnunk.
Sárkány Péter hozzáteszi, hogy magáról a pályázatról részletes tájékoztatót tartalmaz a Közgyűlésre benyújtott elő‐
terjesztés. Röviden elmondja, hogy ez egy 3 lépcsős pályázati forduló, mely tekintetben az 1. forduló beadási határ‐
idején vagyunk túl. Amennyiben sikeresnek ítélik meg a pályázatunkat és tovább jutunk, úgy még két forduló hátra
van.

Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, Elnök úr a napirendi pontot szavazásra bocsátja. A határozati ja‐
vaslat három pontja tekintetében egyszerre történik a szavazás.
A tagok 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.
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13/2016 (II.25.) számú közgyűlési határozat
1. Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtt‐
működési Csoportosulás Közgyűlése utólagosan egyetért a
Duna Transznacionális Program által meghirdetett, „Vidéki
értékek megőrzése és a falusi turizmus fejlesztése” címen
benyújtott pályázaton való részvétellel, és ezért a pályázat
benyújtásához kapcsolódó, valamint a pályázattal össze‐
függő felelősséget viseli.
2. A Közgyűlés felhatalmazza az igazgatót a pályázattal kap‐
csolatosan a továbbiakban esetlegesen felmerülő doku‐
mentumok aláírására és kiadására, valamint a felmerülő
további eljárási cselekmények megtételére.
3. A Közgyűlés sikeres pályázat esetén kötelezettséget vállal a
85%‐os támogatási intenzitású projekt megvalósításához
szükséges, utófinanszírozásból adódó költségek megelőle‐
gezésére, valamint a 15%‐os önerő biztosítására, a 2016. év
költségvetés terhére.

Felelős: Sárkány Péter, igazgató
Határidő: azonnal

Elnök úr megköszöni mindenkinek a részvételt, és további hozzászólás hiányában lezárta az ülést.

K. m. f.
Borkai Zsolt
elnök

Bárdos Gábor
hitelesítő

Sárkány Péter
igazgató
12
Cím:
Tel.:
Fax:
Web:
E‐mail:

H‐9024 Győr, Baross Gábor utca 43.
(96) 515‐630
(96) 515‐630
www.arrabona.eu
info@arrabona.eu

13
Cím:
Tel.:
Fax:
Web:
E‐mail:

H‐9024 Győr, Baross Gábor utca 43.
(96) 515‐630
(96) 515‐630
www.arrabona.eu
info@arrabona.eu

14
Cím:
Tel.:
Fax:
Web:
E‐mail:

H‐9024 Győr, Baross Gábor utca 43.
(96) 515‐630
(96) 515‐630
www.arrabona.eu
info@arrabona.eu

15
Cím:
Tel.:
Fax:
Web:
E‐mail:

H‐9024 Győr, Baross Gábor utca 43.
(96) 515‐630
(96) 515‐630
www.arrabona.eu
info@arrabona.eu

