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4. Az Arrabona EGTC 2011. évi költségvetési előirányzatának módosítása
Előadó: Borkai Zsolt, elnök
5. Döntés az Arrabona EGTC Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Egyesülethez (CECI) való csatlakozásról
Előadó: Borkai Zsolt, elnök

Borkai Zsolt köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.
Ezt követően Elnök úr felkéri dr. Nagy István urat, az Arrabona EGTC alelnökét, Mosonmagyaróvár Város polgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Cím:
Tel.:
Fax:
Web:
E-mail:

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

Dr. Nagy István a felkérést elfogadja.

Borkai Zsolt felkéri a jelenlévőket a szavazásra.
A tagok egyhangúlag elfogadták, hogy Dr. Nagy István hitelesítse a jegyzőkönyvet

11/2011 (X. 04.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulása elfogadta, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvét Dr. Nagy István az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás alelnöke hitelesítse.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

Borkai Zsolt tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 2. napirendi ponthoz kapcsolódóan írásbeli kiegészítés került kiosztásra
az ülés előtt, melyet a napirendi pont tárgyalásánál szíveskedjenek figyelembe venni.
Borkai Zsolt megkérdezi a tagokat, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz hozzászólás, kiegészítés lennee.
Ezt követően felkéri a közgyűlés tagjait, hogy a napirendi pontok elfogadásáról szavazzanak.
A tagok 4 igen, 0, nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.

12/2011 (X. 04.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC megismerte az Arrabona EGTC 2011. október 04-i Közgyűlés napirendi pontjait és ezt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

1. napirendi pont
Két ülés közt történtek

Borkai Zsolt elmondja a tagoknak, hogy egyre több magyar település érdeklődik és fejezi ki csatlakozási szándékát az
Arrabona EGTC-hez, és bízik benne, hogy a szlovák oldalról is fognak jelentkezni a települések.
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Sárkány Péter tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2011. június 8-án tartott 4/2011. számú közgyűlés határozatának
megfelelően az Országos Takarékpénztárnál lett non-profit számlacsomag nyitva az Arrabona EGTC-nek, amelyről a
tagtelepülések tájékoztatva lettek. Továbbá elmondja, augusztus végén lett kiszámlázva a településeknek az egyszeri
betéti díj és tagdíj összege.

Elnök úr megkérdezi, valaki kíván-e hozzászólni az első napirendi ponthoz.
Mivel kiegészítés nem érkezett, felkérte a tagokat a szavazásra.

A tagok 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

13/2011 (X. 04.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az előző közgyűlés óta eltelt időszakról szóló beszámolót, s azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

2. napirendi pont
Az Arrabona EGTC-hez csatlakozni kívánó települések tagfelvételi igényeinek elbírálása

Borkai Zsolt elmondja egyelőre még csak a magyar oldalon lévő települések kívánnak csatlakozni az Arrabona EGTChez.
Megkérdezi a szlovák feleket, ők hogyan látják a településeik csatlakozását erről a kérdésről?

Bárdos Gábriel elmondja, Nagymegyer Város tegnap tartott Tanácsülést, az előterjesztés megtörtént, a határozat
megfogalmazódott, de mivel az ülés nem zárult le, így még nem készült el az erről szóló Tanácshatározat.

Sárkány Péter elmondja, Nagymegyer jelezte csatlakozási szándékát az Arrabona EGTC-hez. A júniusi közgyűlés
határozatának értelmében az első körös csatlakozásra 2011. szeptember 30-ig lehetett jelentkezni, amelyre 14 település megküldte belépési szándékát. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a tegnapi nap folyamán kapta meg Börcs, Ikrény
és Mecsér települések csatlakozási kérelmét, amelyekről szeptember 27-én és 29-én hozták meg képviselő-testületi
határozatukat. Továbbá elmondja, Nagymegyer és több település is jelezte, hogy szóbeli kiegészítés már korábbi testületi üléseken elhangzott a csatlakozási szándékról, de a mai napig erről még határozat nem született.

Nagymegyer 2011. július 20-án kelt levelében az alábbiakat közli:
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,, Városunk képviselő-testülete legutóbbi ülésén kinyilvánította szóbeli csatlakozási szándékát az Arrabona EGTC-hez
konkrét képviselő-testületi határozat meghozatalára, melyben elfogadják a csoportosulás egyezményét, alapszabályát,
az egyszeri betéti díj és éves tagdíj befizetését, erre a szeptemberi ülésen kerülhet sor. Ennek eredményéről tájékoztatjuk Önöket.”

Dr. Hájos Zoltán megkérdezi, hogy milyen határozati szöveg szükséges ahhoz, hogy a hatóságok elfogadják a képviselő-testületi határozati javaslatokat.

Sárkány Péter a kérdésre válaszolva elmondja, az Arrabona EGTC honlapjára, az erre vonatkozó határozati minták
felkerültek. Elmondja továbbá, hogy a Közgyűlésnek döntenie kell a 2. napirendi ponthoz az ülés előtt kiosztott kiegészítésről, miszerint a 2011. szeptember 30-ai határideig három település Börcs, Ikrény és Mecsér képviselőtestülete döntött az Arrabona EGTC-hez való csatlakozásáról, de ezen határozatokat az előterjesztések kiküldése után, a tegnapi
napon, azaz hétfőn kézbesítették a Csoportosulás részére.

Borkai Zsolt javasolja, hogy a három említett települést is vegyék fel az ez idáig csatlakozott 14 tagtelepülés mellé.
Javasolja továbbá, hogy ezen csatlakozni kívánó települések 2011. évi tagdíjának befizetése alól mentességet adjanak,
mivel a csatlakozási határozatot először a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz kell megküldeni jóváhagyásra, majd ezután a Fővárosi Bíróság fogja bejegyezni őket. Ezek a folyamatok valószínűleg az év végéig eltartanak majd.

Dr. Hájos Zoltán megkérdezi, hogy a csatlakozni vágyó önkormányzatok milyen elhelyezkedésben vannak Győr környékén?

Dr. Nagy István válasza, hogy Halászi, Mosonszentmiklós és Mecsér települések a mosonmagyaróvári kistérséghez
tartoznak.

Sárkány Péter elmondja, magyar települések részéről többen is jelezték csatlakozási szándékukat decemberi dátummal, mivel az idei évben nem szeretnének tagdíjat fizetni.

Borkai Zsolt felkéri a jelenlévőket a szavazásra.

A tagok 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták a második napirendi pont beszámolóját.

14/2011 (X. 04.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az előterjesztésben
fel sorolt települések Arrabona EGTC-hez való csatlakozási
szándékát.
Az Arrabona EGTC Közgyűlése:
Halászi, Vámosszabadi, Kisbajcs, Vének, Pér, Rábapatona,
Mosonszolnok, Dunaszeg, Abda, Győrújbarát, Dunaszentpál,
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Bőny, Kunsziget, Győrújfalu, Börcs, Ikrény, Mecsér Község Önkormányzatait az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Csoportosulás teljes jogú tagjai közé felveszi.
Felkéri Sárkány Pétert, az Arrabona EGTC igazgatóját, hogy a
települések teljes jogú taggá váláshoz szükséges Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium általi jóváhagyást, valamint a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételéhez szükséges eljárásokat
folytassa le.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: 2011. december 31.

3. napirendi pont
Döntés pályázatok benyújtásáról

3.1. HU-SK 1.3.1. Intézkedés, Turisztikai termékek és vonzerők fejlesztése, desztináció-menedzsment
szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra felállítása

Sárkány Péter elmondja, az Arrabona EGTC az esztergomi székhelyű Ister-Garnum EGTC-vel, valamint a révkomáromi székhelyű Pons-Danubii EGTC-vel közösen a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési
Program keretein belül közös pályázatot kíván benyújtani, amelynek összköltsége körülbelül 2 millió EUR. A projekt
keretében kialakításra kerül három EGTC közös regionális turisztikai desztinációs menedzsmentszervezete és ennek
háttérfejlesztései is megvalósulnak. Emellett az egyes EGTC-k egy-egy PILOT-fejlesztést is megvalósítanak. Továbbá
elmondja, a pályázat teljes költségvetéséből 500.000 EUR került meghatározásra a PILOT projektekre, ebből Győr
városa 300.000 EUR-ra adta le az igényét egy olyan információs táblarendszer kiépítésére, amely a jelenleg tartó illetve
korábban elkezdett turisztikai koncepcióhoz kapcsolódik. Mosonmagyaróvár Városától 100.000 EUR összegre érkezett
javaslat a már meglévő tourinform irodával kapcsolatosan, ahova plusz egy főt szeretnének felvenni, valamint kiadványokra és információs táblákra szeretnének pályázni. Somorja Városa jelezte, hogy egy meglévő önkormányzati tulajdonban lévő épületen belüli felújítást szeretnének elvégezni, az ő esetükben is körülbelül 100.000 EUR összegről
lenne szó. Elmondja, hogy 95%-os támogatást lehet nyerni, és 5% önerőt kell vállalni. Továbbá elmondja, a három
EGTC-vel közös megjelenítés esetén 250.000 EUR-ból 237.500 EUR-t kaphat meg az Arrabona EGTC, pozitív elbírálás után. A pályázatot az Aditusz Zrt fogja megírni, előzőleg ők keresték meg a három EGTC-t. Kiegészítésként elmondja, hogy a 2014. évi projektzárásban ez az utolsó pályázati kiírás, így az újonnan csatlakozó települések az Uniós tervezési időszakban csak 2015-től tudnak pályázni, mivel addig nem lesz több pályázat kiírva.

Borkai Zsolt megkérdezi, hogy kérdés, vélemény lenne-e.
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Mivel hozzászólás nem érkezett, felkéri a tagokat a szavazásra.

A tagok 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.

15/2011 (X. 04.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte a MAGYARORSZÁG
– SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŐKÖDÉSI
PROGRAM 2007-2013 4. számú pályázati felhívás 1.3.1. intézkedésének projektjavaslatát és azt határozatával elfogadja. A pályázat teljes költségvetése: 750. 000 EUR, melyből a támogatott
összeg (95%) 712. 500 EUR, az önerő (5%) pedig 37. 500 EUR.
Az Arrabona EGTC vállalja, hogy a fejlesztéshez szükséges önerőt saját költségvetéséből biztosítja.
Egyben felkéri az Arrabona EGTC Munkaszervezetét a pályázat
határidőre, való benyújtására.

Felelős: Borkai Zsolt
Határidő: 2011. október 21.

3.2.
HU-SK 1.5.1. Hálózati, partnerségi, program- és projekttervezési és - irányítási kapacitások fejlesztése

Sárkány Péter tájékoztatja a tagokat, hogy az innovatív stratégiai partnerség kialakításával szeretnék megalapozni a
határtérség fenntartható, integrált fejlesztését, erősíteni a gazdasági versenyképességet.
Az oktatás, foglalkoztatás, közlekedés, érdekvédelem, munka-, és katasztrófavédelem legfőbb térségi szereplőinek
elérésével és bevonásával a közös érdekek felismerése, közös célok meghatározása, szemléletváltás elérése az
együttműködés előnyeiről, hasznosságáról. Átfogó cél az Arrabona EGTC katalizátor szerepének megerősítése az Európa 2020 stratégiai célkitűzések eredményes megvalósításában. Ennek a projektnek a tervezett költsége 120.000
EUR, amelynek 95%-a szintén megnyerhető, 5 %-át pedig önerőből kellene biztosítani.

A tájékoztató után Elnök úr felkéri a megjelenteket, hogy szavazzanak.

A közgyűlés tagjai 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

16/2011 (X. 04.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte a MAGYARORSZÁG
– SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŐKÖDÉSI
PROGRAM 2007-2013 4. számú pályázati felhívás 1.5.1. intézkeCím:
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désének projektjavaslatát és azt határozatával elfogadja. A pályázat teljes költségvetése: 120. 260 EUR, melyből a támogatott
összeg (95%) 114. 247 EUR, az önerő (5%) pedig 6. 013 EUR. Az
Arrabona EGTC vállalja, hogy a fejlesztéshez szükséges önerőt
saját költségvetéséből biztosítja.
Egyben felkéri az Arrabona EGTC Munkaszervezetét a pályázat
határidőre való benyújtására.

Felelős: Borkai Zsolt
Határidő: 2011. október 21.

3.3
1.7.1. Intézkedés, Emberek közötti akciók (People to people)

Sárkány Péter tájékoztatja a tagokat, hogy a harmadik pályázati lehetőség a Magyar-Szlovák bor- és gasztronómiai
fesztiválra vonatkozik, amely három rendezvényből áll. A térség négy fókuszpont településén már nagy hagyományokkal rendelkező borászati, gasztronómiai fesztiválok, rendezvények tapasztalatait alapul véve, azokat kibővítve egy közös térségi borászati, gasztronómia rendezvénysorozatot szeretne létrehozni.
Cél, hogy a Kisalföld, Sokoróalja, Csallóköz, Mátyusföld neves borászatainak és a kevésbé ismert helyi bortermelőknek
is bemutatkozási lehetőséget adjunk. Ehhez csatlakozóan a helyi agrár- és élelmiszeripari termékeket, tradicionális,
helyi specialitásokat is bemutassuk és népszerűsítsük. Továbbá elmondja, a projekt tervezett összköltsége 150.000
EUR.

Borkai Zsolt megkérdezi a jelenlévőket, hogy kívánnak-e kiegészítést, hozzászólást mondani.

Kérdés, vélemény nem érkezett, így Elnök úr felkérte megjelenteket a szavazásra.

A tagok 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták a tájékoztatást.

17/2011 (X. 04.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte a MAGYARORSZÁG
– SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŐKÖDÉSI
PROGRAM 2007-2013 4. számú pályázati felhívás 1.7.1. intézkedésének projektjavaslatát és azt határozatával elfogadja. A pályázat teljes költségvetése: 150. 000 EUR, melyből a támogatott
összeg (95%) 142. 500 EUR, az önerő (5%) pedig 7. 500 EUR. Az
Arrabona EGTC vállalja, hogy a fejlesztéshez szükséges önerőt
saját költségvetéséből biztosítja.
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Egyben felkéri az Arrabona EGTC Munkaszervezetét a pályázat
határidőre való benyújtására.

Felelős: Borkai Zsolt
Határidő: 2011. október 21.

4. napirendi pont
Az Arrabona EGTC 2011. évi költségvetési előirányzatának módosítása

Sárkány Péter elmondja, a 2011. évi költségvetési előirányzat módosítása a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól alapítási- és működési költségekre elnyert pályázati támogatás felhasználása végett szükséges. Alapításra 1
millió Ft-ot, működésre 20 millió Ft-ot nyert el az Arrabona EGTC.

Borkai Zsolt felkéri a megjelenteket, hogy szavazzanak a négyes napirendi pontról.

A közgyűlés tagjai 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

18/2011 (X. 04.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
2011. évre költségvetési előirányzatára vonatkozó módosítását,
és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

5. napirendi pont
Döntés az Arrabona EGTC Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Egyesülethez (CESCI) való csatlakozásról

Sárkány Péter tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata
2009-ben azzal a céllal alakult, hogy az Európai Unió bővülése, a belső határok megszűnése, valamint az EGTCrendelet jóvoltából megváltozott körülmények között szakmai támogatást nyújtson a határon átnyúló együttműködések
intézmény- és projektfejlesztési terveihez. Továbbá elmondja a CESCI szervezete az Arrabona EGTC csoportosulás
megalakítását is nagyban segítette, továbbá a KIM-es pályázati rendszer kidolgozása is az ő nevükhöz köthető.

Borkai Zsolt felkéri az Arrabona EGTC Közgyűlését, hogy a CESCI szervezetéhez való csatlakozási szándékot hagyja
jóvá, azt támogassa.
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A tagok 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták a csatlakozási szándékot.

19/2011 (X. 04.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte a Határon Átnyúló
Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatához (CESCI)
való csatlakozás feltételrendszerét, és azt határozatával elfogadja.
Az Arrabona EGTC Közgyűlése elfogadja továbbá a CESCI
szervezetének Alapszabályát, és az Arrabona EGTC költségvetéséből az éves 50. 000,- Ft / szervezeti tagdíjat biztosítja.
Felkéri Sárkány Pétert, az Arrabona EGTC igazgatóját, hogy a
szervezethez való csatlakozást kezdeményezze és folytassa le.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

K. m. f.
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Dr. Nagy István
hitelesítő

