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Sárkány Péter

Arrabona EGTC igazgató

Borkai Zsolt elnök úr köszönti az első alkalommal megrendezésre kerülő Arrabona EGTC közgyűlés résztvevőit és megállapítja, hogy a társulás a megjelent 5 fővel határozatképes.
Elmondja, több mint egy éves kitartó előkészítési munkának köszönhetően 2011. első félévének
végére sikerült megalakítani az Arrabona EGTC-t, mint önálló jogi személyiséggel rendelkező,
nemzetközi társulást.
Ezt követően Elnök úr felkéri Dr. Hájos Zoltánt, az Arrabona EGTC alelnökét, Dunaszerdahely polgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Alelnök úr a felkérést elfogadta.
Borkai Zsolt felkéri a jelenlévőket a szavazásra.

A tagok egyhangúlag elfogadták, hogy Dr. Hájos Zoltán hitelesítse a jegyzőkönyvet.
1/2011 (VI. 08.) sz. közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulása elfogadta, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvét Dr. Hájos Zoltán az Arrabona Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás alelnöke hitelesítse.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal
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A szavazás után Elnök úr megkérdezi, hogy az előzetesen kiküldött előterjesztés napirendi pontjaihoz kiegészítés, hozzászólás, javaslat lenne-e.
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását..
A tagok egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.
2/2011 (VI. 08.) sz. közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulása megismerte az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulása
2011. június 08-ai alakuló közgyűlésének napirendi pontjait és azt határozatával elfogadja.
Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

1. napirendi pont
Tájékoztató az Arrabona EGTC hivatalos bejegyzéséről, megalakulásáról
Elnök úr felkéri Sárkány Pétert, hogy a tagokat tájékoztassa az első napirendi pontról.
Sárkány Péter köszönti a jelenlévőket, majd elmondja, a mai közgyűlésen Mosonmagyaróvár Város polgármestere, Dr. Nagy István egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni, így őt
Pollhammer Jenő, Önkormányzati Főtanácsadó képviseli.
Tájékoztatja a tagokat, hogy 2011. május 30-án kapták meg a Fővárosi Bíróságtól azt a végzést,
amely kimondja, hogy nyilvántartásba lett véve az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Együttműködési Csoportosulás. Ez azt jelenti, hogy még 15 nap a jogerőre emelkedés-ha az ügyészség
nem emel semmilyen kifogást - akkor ki lehet jelenteni, hogy az Arrabona EGTC önálló jogi személyiség.
Elnök úr ezt követően felkéri a jelenlévőket, hogy az első napirendi pontról szavazzanak.
A jelenlévők egyhangúlag elfogadták az 1. napirendi pont beszámolóját.
3/2011 (VI. 08.) sz. közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC alapítása és bejegyzése folyamatáról szóló beszámolóját, s azt határozatával elfogadja.
Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
Az Arrabona EGTC számlavezető pénzintézetének kiválasztása, bankszámlanyitás

Borkai Zsolt javasolja, hogy az Arrabona EGTC számlavezető pénzintézete az OTP Bank Nyrt
legyen. Az indok, amiért ezt a pénzintézetet javasolja, hogy magyar kötöttségekkel bír, valamint
önkormányzati tapasztalattal rendelkezik.

Sárkány Péter tájékoztatja a megjelenteket, hogy hat pénzintézet küldte el ajánlatát. Ezek közül
két bank volt az, amely rendelkezik olyan bankszámlacsomaggal, ami konkrétan tartalmaz önkormányzati számlacsomagot.
Elnök úr felkéri a tagokat, hogy szavazzanak, arról, hogy az Arrabona EGTC számlavezető pénzintézete az OTP Bank Nyrt legyen
A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a javasolt pénzintézetet.
4/2011 (VI. 08.) sz. közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte és határozatával elfogadja az Arrabona EGTC számlavezető pénzintézetének kiválasztására és bankszámlanyitására tett javaslatait. Az előterjesztésnek megfelelően
a felsorolt pénzintézetek közül az OTP Bank Nyrt banknál kívánja vezetni bankszámláját.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

3. napirendi pont
Az Arrabona EGTC tisztségviselőinek megválasztása
Borkai Zsolt tájékoztatja a tagokat, hogy meg kell választani az elnököt és az alelnököket az alapszabály szerint. Az elnöki posztot a mindenkori győri polgármester, jelen esetben Borkai Zsolt, míg
a négy alelnöki tisztséget: Dr. Nagy István - Mosonmagyaróvár Város polgármestere, Dr. Hájos
Zoltán - Dunaszerdahely Város polgármestere, Bárdos Gabriel - Somorja Város polgármestere.
Megkérdezi a tagoktól, hogy lenne-e más javaslata valakinek?
Sárkány Péter tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2010. augusztus 31-én az alapszabály és az
egyezmény úgy került elfogadásra, hogy a négy város beviszi a határozatot a közgyűlésük elé. A
négy tisztségviselő alkotja egyelőre az elnökséget és a közgyűlést is.
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Borkai Zsolt javasolja, hogy a szavazást ne egyenként tegyék meg a jelöltekre, hanem összevonva, majd felkéri a tagokat, hogy szavazzanak.
A megjelentek egyhangúlag elfogadták a harmadik napirendi pontot.
5/2011 (VI. 08.) sz. közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte Arrabona EGTC tisztségviselőire tett javaslatot, azt határozatával - az
Arrabona EGTC Alapszabálya VIII. cikkelyének 3.2-es pontja általi rendelkezésével összhangban-, elfogadja. Ennek értelmében az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás:
Elnöke: Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város polgármestere
Alelnökei: dr. Nagy István, Mosonmagyaróvár Város polgármestere; Dr. Hájos Zoltán,Dunaszerdahely Város polgármestere; Bárdos Gabriel, Somorja Város polgármestere

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

4. napirendi pont
Az Arrabona EGTC igazgatója munkaviszonyának jóváhagyása
Borkai Zsolt először is szeretné megköszönni Sárkány Péternek ez elmúlt időszakban végzett
munkáját, tevékenységét, ami nem volt egy egyszerű feladat. Ezt követően megkérdezi tőle, hogy
vállalná-e az igazgatói tisztséget?
Sárkány Péter a felkérést elfogadja, továbbá elmondja, hogy a 2010. augusztus 31-ei alakuló ülésen már az alapszabályban és az egyezményben szerepelt ez a feladatkör rá vonatkozóan. Az
igazgató személye a mostani közgyűlés anyagába azért került be, mivel ettől kezdve hivatalossá
kell tenni, azaz munkaviszonyt kell létesítenie. Tájékoztatja a tagokat arról, hogy a Győri Többcélú
Kistérségi Társulás felvállalta az Arrabona EGTC koordinálását, megalapítását. Amennyiben sikerül
pályázati forrásokat elnyerni, akkor egy önálló munkaszervezetet lehetne erre vonatkozóan létrehozni, és amely várhatóan 2012. januártól csak ezzel a feladattal foglalkozna.
Elnök úr elmondja, hogy ezt a szervezetet létre lehet hozni, mivel az állami költségvetésbe is bekerült egy jelentősebb összeg az EGTC-k támogatására. Ha egy megfelelő pályázatot be tudnak nyújtani, akkor a társulás működési költségeit lehetne belőle biztosítani.
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Ezt követően felkéri a tagokat, hogy szavazzanak.
A tagok egyhangúlag elfogadták a négyes napirendi pontot.
6/2011 (VI. 08.) sz. közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC igazgatója munkaviszonyára tett javaslatot, azt határozatával - az Arrabona EGTC Alapszabálya VIII. cikkelyének 5-ös pontja általi rendelkezésével
összhangban-, elfogadja. Ennek értelmében az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás igazgatója:
Sárkány Péter (születési hely és idő: Győr, 1975. 09. 01., lakcíme: 9012 Győr, Cseresznyés
utca 1.)

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

5. napirendi pont
Az Arrabona EGTC 2011. évi pályázati lehetőségei

Sárkány Péter elmondja, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 195 millió Ft-ot különített el
a Magyarországon bejegyezett EGTC-k működésének támogatására, alapítási költségeinek finanszírozására. Ezáltal ez a pályázat két komponensre bontható. Az egyik az A komponens, amelyre
2011. május 24-én már be is lett nyújtva pályázat, és maximum 2 millió Ft-ot tud támogatni a 2011.
január elsejétől felmerülő alapítással, összefüggő költségekkel.
Továbbá elmondja, a pályázatot 1.917.000 Ft-ra adták be. Ha ezt sikerül megnyerni, akkor az
Arrabona EGTC és a Győri Többcélú Kistérségi Társulás között kötött együttműködési megállapodás alapján az eddigi költségek, körülbelül 800.000 Ft-os összeg, megtérítésre kerül, ezáltal közel 1
millió Ft-os összeg marad az Arrabona EGTC-nél.
Továbbá elmondja, az idei évben a négy alapító tag által befizetett tag –és betéti díjak összege
5.960 ezer Ft, valamit a Győri Többcélú Kistérségi Társulás működési bevételének hozzájárulása
1.047 ezer Ft összértékben adja a 8.924 ezer Ft-os költségvetést, amennyiben nyer az A jelű komponensű pályázat.
A B jelű pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy működési költségeket finanszíroz, de még nem
került beadásra, viszont teljes részletességgel elkészült már. Elmondja, ez a pályázat nem csak a
jogilag bejegyzett EGTC-ket támogatja, hanem a még jogerősen be nem jegyzett alapítás alatt álló
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EGTC-ket is. Továbbá elmondja, mivel a 2011. január 1-től az „A” jelű pályázatra beadott költségeket (ezek az alapítással kapcsolatos költségek) a „B” jelű pályázatban már nem számolhatják el, így
a „B” komponensre a 2011. július 1-től 2012. május 31-ig, azaz a 11 hónapot felölelő megvalósíthatósági szakaszra adhatják be pályázatot. A B jelű pályázatra közel 30 millió Ft lesz benyújtva,
amennyiben a közgyűlés elfogadja. Ezáltal már egy teljesen önálló munkaszervezet felállítását lehetne kezdeményezni.

Borkai Zsolt az elhangzottakhoz kapcsolódóan elmondja, nagyon kell figyelni arra, hogy a meghatározott irányvonal valóban közös legyen.
Sárkány Péter elmondja, a B jelű pályázatnál a dologi kiadásokra 15.863 ezer Ft, a felhalmozási
kiadásokra 1.880 ezer Ft lett betervezve. Az A és B jelű pályázatnál is fel lett tüntetve a tartalékkeret.
Elnök úr fontosnak tartja, hogy mindennemű személyi kérdésben az alapító tagok előtte egyeztessenek. Megkérdezi, hogy a tájékoztatóhoz kérdés, kiegészítés lenne-e.
Mivel hozzászólás nem érkezett, ezért felkéri a megjelenteket, hogy szavazzanak.
A tagok egyhangúlag elfogadták az ötödik napirendi beszámolót.
7/2011 (VI. 08.) sz. közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő által kiírt - az Európai Területi Társulások 2011. évi támogatása című-, pályázatot és azt határozatával elfogadja.
Felkéri az Arrabona EGTC igazgatóját, hogy a pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt
határidőre nyújtsa be.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2011.
évi költségvetése

Sárkány Péter elmondja, a szigorú gazdálkodás szabályait betartva, egy bevételi forrással számolhat az Arrabona EGTC. A Szlovák Minisztérium kérése, hogy az alapszabályban ne a tagdíj összegével feleljen a csoportosulás bármilyen kár vagy megszüntetés után felmerülő problémák esetén,
hanem legyen egy egyszeri meghatározott betét összege és annak a mértékéig lehessen felelősséget vállalni. A betét összegére 20.000 Ft , valamint 30 Ft/lakos arányos tagdíj lett javasolva, ezáltal a 2011. évi költségvetésünk bevételi főösszege 5.960 ezer Ft. Továbbá elmondja a kiadásokra
vonatkozóan, hogy a személyi jellegű kiadásokat és munkaadókat terhelő járulékokat, az Arrabona
EGTC igazgatójának 6 hónapra számított megbízási díja és annak járulékai teszik ki.
Borkai Zsolt megkérdezi, hogy a költségvetéshez szeretne-e valaki hozzászólni, majd ezt követően felkéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak.
A tagok egyhangúlag elfogadták a Arrabona EGTC 2011. évi költségvetési beszámolóját.

8/2011 (VI. 08.) sz. közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC 2011. évre vonatkozó költségvetését, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

7. napirendi pont
Az Arrabona EGTC-hez való csatlakozás feltételrendszere

Sárkány Péter elmondja, a 2011. augusztus 31-ei alakuló ülésen mind a négy alapító tag kijelentette azt, hogy nyitottá kívánják tenni az Arrabona EGTC Társulását. Az alapszabályban olyan megállapodás került, hogy nem lakosság számarányosan, nem a befizetett tagdíj vagy betéti díj alapján
fognak szavazati jogokat adni, hanem minden tag egy szavazati joggal fog rendelkezni. Továbbá az
alapszabályba mindkét fél részéről egy olyan,,fék” került be, amely kimondja, hogy amennyiben
konszenzuson nem tud eldőlni egy adott kérdés, akkor a szlovák és a magyar félnek is a hozzátarCím:
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tozó szavazatszámtól függetlenül, külön-külön is meg kell felelni. Elmondja, kétféle javaslat lenne
erre vonatkozóan, - mivel minden egyes új tag felvétele után legyen az akár magyar vagy akár
szlovák-, a Fővárosi Bíróságtól jóváhagyás szükséges, ami elsősorban időigényes. Véleménye szerint egy, vagy maximum két csatlakozási időszakot kellene meghatározni. Amennyiben valamelyik
település önkormányzata csatlakozni szeretne a társuláshoz, akkor egy képviselőtestületi határozat
szükséges, amellyel a csoportosulást felkeresi. Továbbá elmondja, hogy minden év január 30-ig és
szeptember 1-ig lehet jelentkezni, valamint azok a tagok, aki az év második felében csatlakoznak
az Arrabona EGTC-hez, a teljes évi tagdíjat és betétet is meg kell, hogy fizessék.
Dr. Hájos Zoltán véleménye szerint elég az évente egyszeri csatlakozási szándék a társuláshoz.

Borkai Zsolt és Bárdos Gabriel is az egyszeri csatlakozást javasolja.

Sárkány Péter megkérdezi, hogy az idei évben lehetne-e csatlakozni, valamint jövő évben mikor
lehessen szintén jelentkezni.

Elnök úr javaslata, hogy ebben az évben szeptember 30-ig és december 31-ig lehessen jelentkezni. A 2012-es esztendőtől azonban már csak évi egy alkalommal lehet a Csoportosuláshoz csatlakozni.
Ezt követően pedig felkéri a tagokat, hogy szavazzanak.
A tagok egyhangúlag elfogadták a hetedik napirendi pontot.
9/2011 (VI. 08.) sz. közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC-hez való tagi csatlakozás feltételeit, és azt határozatával
elfogadja.
Ennek értelmében az Arrabona EGTC-hez a csatlakozási szándékot a 2011-es esztendőben
szeptember 30-ig és december 31-ig lehet jelezni. Ezt követően a 2012-es évtől azonban már
csak évi egy alkalommal, minden év december 31-ig lehet jelezni a csatlakozási szándékot.
Ennek megfelelően a Csoportosulás évente 1 alkalommal (Közgyűlésen) dönt a tagfelvételről.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: folyamatos
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8. napirendi pont
Az Arrabona EGTC arculati elemeinek bemutatása

Sárkány Péter elmondja, elkészült az Arrabona EGTC logója. A bal oldali négy csillag az alapító
tagot jelenti, a sötét illetve világoskék szín pedig a Mosoni-Dunát jelképezi. A honlap feltöltésre került, valamint az www.arrrabona. eu domain név le lett védetve.

Elnök úr felkéri a megjelenteket, hogy szavazzanak.
A tagok egyhangúlag elfogadták az Arrabona EGTC logóját.
10/2011 (VI. 08.) sz. közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC arculati elemeit, s azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

K. m. f.

Borkai Zsolt
elnök

Cím:
Tel.:
Fax:
Web:
E-mail:

Dr. Hájos Zoltán
hitelesítő

H-9024 Győr, Baross Gábor utca 61-63.
(96) 515-630
(96) 515-639
www.arrabona.eu
info@arrabona.eu
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