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Napirendi pontok:
1. Tájékoztató az előző közgyűlés óta eltelt időszak történéseiről
Előterjesztő: Sárkány Péter igazgató
2. Beszámoló az Arrabona EGTC 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Borkai Zsolt, elnök
3. Javaslat az Arrabona EGTC 2012. évi pénzügyi tervére
Előterjesztő: Borkai Zsolt, elnök
4. Az Arrabona EGTC-hez csatlakozni kívánó települések tagfelvételi igényeinek elbírálása
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
5. Javaslat az Arrabona EGTC Alapszabályának módosítására
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
6. Javaslat az Arrabona EGTC Egyezményének módosítására
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
7. Javaslat az Arrabona EGTC Felügyelő Bizottságának tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
8. Javaslat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által az Európai Területi Társulások 2012. évi támogatására kiírt pályázat benyújtására
Előterjesztő: Sárkány Péter igazgató
9. Javaslat az Arraboan EGTC pénzügyi politikájának elfogadására
Előterjesztő:
10. Egyebek
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Dr. Hájos Zoltán alelnök úr köszönti a jelenlévőket és elmondja, nagy örömére szolgál, hogy Dunaszerdahely Város Polgármesteri Hivatala adhat otthont az Arrabona EGTC idei évben tartott soron következő közgyűlésének. Továbbá elmondja,
az alapító tagok megbeszélték, hogy egymás városát felkeresve, az aktuális üléseket mindig a másik alapító tag székhelyén
rendezik meg.

Borkai Zsolt elnök úr először is megköszöni, hogy az Arrabona EGTC közgyűlését Dunaszerdahelyen tarthatják, hiszen
valóban az volt a megállapodás, hogy az alapító tagok mindig az adott településen tárgyalják meg az elmúlt időszak történéseit, feladatait. Ezt követően megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes a megjelent 17 fővel, majd megkérdezi a
jelenlévőktől, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz kérdés, kiegészítés, javaslat lenne-e. Mivel észrevétel nem
érkezett felkéri a megjelenteket a szavazásra.
A tagok 17 igen, 0, nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.

1/2012 (V. 23.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC megismerte az Arrabona EGTC 2012. május 23-i
Közgyűlés napirendi pontjait és ezt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

Borkai Zsolt elmondja, jegyzőkönyv hitelesítő megválasztására van szükség és felkéri Dr. Nagy István az Arrabona EGTC
alelnökét, Mosonmagyaróvár Város polgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítésére. Ezt követően megkérdezi a jelenlévőktől,
hogy valakinek lenne-e másik jelöltje.
Mivel más javaslat nem érkezett, felkérte a tagokat a szavazásra.
A tagok 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadták.

2/2012 (V. 23.) 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
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Elnök úr elmondja, a napirendi pontok megtárgyalása előtt felkéri Ocskay Gyula urat a CESCI főtitkárát, hogy tartsa meg
tájékozatóját a magyarországi EGTC-k jövőbeli feladatairól, lehetőségeiről.

Ocskay Gyula köszönti a tagönkormányzatok képviselőit és bízik benne, hogy ez a tagsági kör fokozatosan bővülni fog.
Elmondja, három szinten beszélnek a fejleményekről, amelyek közül az egyik, hogy az Európai Uniónak hogyan alakul az
EGTC-éket érintő politikája, hogyan reagál erre a magyar kormány, illetve hogyan célszerű kommunikálni az Arrabona
EGTC-nek ahhoz, hogy a változásokhoz megfelelően tudjon alkalmazkodni. Az eredeti határ menti működések úgy kezdődtek, hogy a határ két oldalán volt két település, amelyek között rokoni viszonyok is voltak a lakosságot illetően. Példaként
elmondja, a francia-belga határon megszűnt egy szülészet, amely a francia oldalon helyezkedett el, és napjainkban a belga
részen lévő kórházban levezetett szülések egyik része francia születés, amelyet most már keresztbe is finanszíroz a két
társadalmi biztosítás és a megoldás azért volt kézenfekvő, mert a határ másik oldalán lévő francia kórház nagyon messze
lett volna attól a várostól, ahol ez a szülészet megszűnt. Elmondja, ezek azok a helyzetek, amire azt mondják, hogy a központ túl messze van, illetve egy másik példát is megemlítve, a német-cseh határon valaki egyetlen egy napijeggyel felszáll
Karlovy Varyban egy járatra, utána átszáll a vonatra, majd Bajorországban leszáll róla, és az ottani helyi járattal utazik tovább, melynek összege mindössze 16 Euro. Elmondja, ezek olyan megoldások, amik miatt az érintettek észrevették, hogy
nagyon sok funkciót, feladatot jobban tudnának közösen ellátni, mivel mindegyik fél messze vannak a központtól, viszont
nagyon fontos, hogy legyen egy hozzátartozó szabályozási, jogszabályi háttér, amely biztosítja, hogy ez a napijegy ki legyen fizetve, el legyen számolva. Fontosnak tartja elmondani még, ha valaki balesetet szenved és például Nagymegyerről a
mentő Győrbe akarja szállítani, de útközben a beteg meghal, akkor ennek elintézése egy hihetetlenül hosszadalmas, bürokratikus nemzetközi kiadatási rendszeren keresztül oldható meg. Továbbá elmondja, az Európai Unióban az EGTC-kel kapcsolatban az utolsó egy évben nagyon felgyorsultak az események, egyrészt májusban elfogadták a területi aggentát, júniusban pedig a Duna stratégiát. Mindkettő arról szól, hogy az együttműködéseknek túl kell lépni az attrokt jellegen. Továbbá
elmondja 2007/2008-ban készült egy felmérés, amelyben megvizsgálták, hogy mire költik el a magyar, szlovák pénzeket a
pályázók, és arra az eredményre bukkantak, hogy csak a 6%-a a teljes keretösszegnek az, ami valódi határ menti együttműködésekre költődik el, az összes többit pótlólagos forrásként használják fel, olyan beruházásokra, amelyeket nem sikerült nemzeti szinten megszerezni. Erre találták ki a területi kohézió elvét, és annak az elvnek köszönhetően jelentek meg
azok az új kohéziós politikai rendelettervezetek, amelyek október 6-án jöttek ki, és teljesen át fogják formálni a határ menti
együttműködések finanszírozását. Ez azt jelenti, hogy csak olyan projekteket fognak ezután támogatni, amelyek csakis
tényleges közös műveletek. Továbbá elmondja a 2007-2013-as tervezési időszakban is szigorítottak a rendszeren azáltal,
hogy régebben négyféle pályázatot lehetett beadni, egyéni, kiegészítő, tükör és közös projektet. Ezek közül három megszűnt és csak a közös projekt maradt meg. Elmondja, a 2014-2020-as időszakban szigorúan meg fogják követelni a területi
kohéziót a projektek esetében. Ennek eszköze lesz az integrált területi beruházás, amelynek az a lényege, hogy nem ágazati elven osztják a forrásokat, hanem területi fejlesztési elven. Az integrált területi beruházások menedzselésére a határtérségben a rendelettervezet javasolja az EGTC-éket, azaz úgy adják nekik oda a pénzt, ha van egy integrált területi beruházási projekt, amibe beleépítenek mindent, majd ezt követően lemenedzselik. Továbbá elmondja, egy területi beruházási
program lesz akkreditálva, amelyre az összeget megkapják, majd utána helyi szinten el lesz osztva. Elmondja még, hogy a
2007-2013 közötti időszakban 7,7 milliárd Euro állt rendelkezésre, azonban ez az összeg jelentősen emelkedni fog, azaz
30%-kal bővülni fog, majdnem 12 milliárd Euro-ra. Érdemes tudni azt, hogy a magyar-szlovák programnak 2007-2013között 200 millió Euro, mintegy 55-60 milliárd Ft állt rendelkezésre és ennek az összegnek várható a növekedése a követCím:
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kező tervezési időszakban, hiszen maga a nagy keret is 30%-kal bővül. Ezzel párhuzamosan viszont a strukturális források,
amiket nemzeti szinten osztanak el, radikálisan csökkeni fog, Magyarország esetében 8000 milliárdról várhatóan 6000 milliárdra csökken az a forrás, amit Magyarországon a ROP keretein belül, ki lehet osztani. Eközben a határ menti fejlesztési
források növekedni fognak és a támogatási intenzitás is kedvező, habár 85%-ról 75%-ra fog csökkeni az EU-s támogatás.
Várható, hogy a forrásokra nagy lesz az igény, főleg a határ menti térségekben. A Magyar Kormány működtet egy EGTC
munkacsoportot, ami a minisztériumi tárcák közötti egyeztetési fórum. Továbbá elmondja, idén el kell, hogy induljon a 20142020-as magyar-szlovák programnak a tervezése, mert jövő ősszel el kell fogadni véglegesen. Az EGTC-nek jelenleg
egyetlen egy alkalmazottja van, az igazgató és nagy segítség a Győri Többcélú Kistérségi Társulás részéről, hogy az irodát
biztosítja a működéséhez, de igazából az volna megfelelő, ha az EGTC önálló fejlesztésű intézményként tudna működni.

Borkai Zsolt nagyon fontosnak tartja, hogy bizonyos területeken a jogszabályok egyeztetése megtörténjen, hiszen ezek
komoly akadályt tudnak okozni a fejlesztések területén, valamint a határ két oldalán lévő ország vezetésének egyformán
kellene gondolkodni abban, hogy ezt támogatni szükséges, hiszen akkor lehet komoly pénzeket lehívni az Európai Uniótól,
ha ez működőképes, valamint bízik benne, hogy az együttműködés minősége fogja meghatározni a támogatások összegét.

Ocskay Gyula elmondja, a minőségi pályázatok és az elbírálás módja között feszülő ellentmondásokat ők is tapasztalják,
és fontosnak tartja, hogy elébe menjenek ezeknek a folyamatoknak, valamint azért is kezdeményezték, hogy integrált területi beruházásokra koncentráljanak, mivel látható, hogy az lesz a következő tervezési időszakban a kitörési pont. Továbbá
elmondja, van egy nemzetközi hálózatuk, amelyben francia, holland és portugál partnerekkel dolgoznak együtt és próbálják
a módszertanát kidolgozni. Bízik benne, hogy az év végére elkészül az a kézikönyv, amelyet szeretnének elfogadtatni
egész Európában.

Borkai Zsolt reméli, hogy az elkövetkezendő időszakban a határon átnyúló együttműködések nem elvi síkban merülnek
csak ki, hanem konkrét, megfogható dolgokban is.

Ocskay Gyula elmondja, a nagy infrastrukturális fejlesztéseknek centrálisan történik az elosztása Brüsszelből, tehát meg
fog változni jelentősen a helyzet.

1. napirendi pont

Borkai Zsolt elmondja, attól függetlenül, hogy nem volt az Arrabona EGTC sikeres a turisztikai pályázatok terén, annak
ellenére a működéshez és alapításhoz igen is eredményesen pályázott és ez által egyből el tudott indulni a csoportosulás.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Arrabona EGTC jelenleg 21 fő közgyűlési taggal rendelkezik. Ezt követően megkérdezi
a tagoktól, hogy a napirendi ponthoz kérdés, kiegészítés lenne-e.
Mivel hozzászólás nem érkezett, felkéri a tagokat a szavazásra.
A tagok 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

3/2012 (V. 23.) számú közgyűlési határozat
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Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az előző közgyűlés óta
eltelt időszakról szóló tájékoztatót, s azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

2. napirendi pont

Elnök úr az előzetesen kiküldött anyaghoz nem kíván kiegészítést hozzátenni, de megkérdezi a jelenlévőktől, hogy valaki
szeretne-e felszólalni az Arrabona EGTC 2011. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.
Mivel vélemény nem érkezett, felkérte a megjelenteket a szavazásra.
A tagok 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

4/2012 (V. 23.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és azt
határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

3. napirendi pont

Sárkány Péter tájékoztatja a közgyűlést, hogy a 2011. évről a pénzmaradvány 20.238 ezer Ft, ami erre az évre át lesz
hozva. Továbbá elmondja, a tavalyi esztendőben, töredék évre 2011. május 31-től 2012. június 1-ig tartó időszakra finanszírozta egy elnyert pályázaton 20 millió Ft összegben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az Arrabona EGTC
működését. Az idei esztendőben a tagönkormányzatok tagdíjából illetve az egyszeri betéti díjból származó befizetésekből 7
millió Ft körüli bevétellel lehet számolni. A 2012. évben az Arrabona EGTC összes bevétele 27.386 ezer Ft. Továbbá elmondja, a kiadások tekintetében található egy 3.350 ezer Ft tartalék is, ami azért lett betervezve, hogy a kiadási oldal megegyezzen a bevételi oldallal.

Elnök úr megkérdezi, hogy a beszámolóhoz kíván-e valaki hozzászólni.
Mivel kérdés, kiegészítés nem hangzott el, felkérte a jelenlévőket a szavazásra.
A tagok 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.
5/2012 (V. 23.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC 2012. évre vonatkozó pénzügyi tervét, és azt határozatával elfogadja.
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Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

4. napirendi pont

Borkai Zsolt tájékoztatja a közgyűlést, hogy négy település jelezte és kérte tagfelvételét a csoportosulásba, amelyek az
alábbiak Dunakiliti Község Önkormányzata, Nagyszentjános Község Önkormányzata, Nagymegyer Város Önkormányzata
és Felbár Község Önkormányzata. Ezt követően megkérdezi a jelenlévőktől, hogy kívánnak-e kiegészítést, hozzászólást
mondani.

Dr. Hájos Zoltán elmondja, a tagfelvételeket támogatja, valamint nagyobb aktivitást lát a magyar oldalról, mint a szlovák
oldalról, amit sajnálattal tapasztal. Továbbá elmondja, Dunaszerdahely Város Önkormányzata a Csallóközi Városok és Falvak Társaságának is tagja és ezeken a tárgyalásokon alpolgármester úr szokott részt venni, aki felhívta az ottani polgármesterek figyelmét arra, hogy van lehetőség az EGTC keretén belül együttműködni és európai uniós pénzeket is bevonni
fejlesztési, turisztikai téren is. Megkérte a kollégákat, hogy aki ebben a kérdésben lát fantáziát és előremutatást, az jelezze
szándékát a titkárságon.

Mivel további hozzászólás nem érkezett, Elnök úr felkéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak a négy település felvételéről.
A tagok 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.

6/2012 (V. 23.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az előterjesztésben
felsorolt települések Arrabona EGTC-hez való csatlakozási szándékát.
Az Arrabona EGTC Közgyűlése:
Dunakiliti Község Önkormányzatát;
Nagyszentjános Község Önkormányzatát
Nagymegyer Város Önkormányzatát
Felbár Község Önkormányzatát
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 magyar és szlovák
minisztériumok általi jóváhagyást, valamint a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételéhez szükséges eljárásokat folytassa le.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont

Elnök úr tájékoztatja a közgyűlés tagjait, hogy az Arrabona EGTC Alapszabályának módosítása több okból vált szükségessé, melyek az alábbiak:
1.) Az Arrabona EGTC alapítása óta 21 új taggal bővült. Az Alapszabály utolsó oldalai tartalmazzák a tagtelepülések
képviselőinek aláírásait; továbbá az Alapszabály 2. számú melléklete sorolja fel a csatlakozott településeket, és tartalmazza a települések elérhetőségeit. Ezek módosítása a csatlakozott új települések végett szükséges.

2.) Az Alapszabály XIX. Cikkelyének 1-es pontja utalást tartalmaz az Alapszabály összesített oldalszámaira vonatkozóan, mely a tagtelepülések állandóan változó száma, valamint a különböző nyomtatási módok végett változhat, így
ez problémát jelent.
Ennek megfelelően a XIX. Cikkely 1-es pontjának első mondatából kikerül az alábbi szövegrész: „Jelen, huszonhét
számozott oldalból álló…”, helyébe az alábbi szöveg lép: Az Alapszabály az alapító tagok száma szerinti, valamint
további három eredeti példányban, magyar nyelven íródott.

3.) Az Alapszabály VIII. cikkelyének 5-ös pontja tartalmazza az igazgató adatait és feladatait. Az 5.2-es pont tartalmazza az igazgató lakcímét, mely javítva a következő:
A helyes lakcím: 9012 Győr, Ybl Miklós utca 26.

Mivel további kiegészítés nem érkezett, Elnök úr felkéri a jelenlévőket a szavazásra.
A tagok 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

7/2012 (V. 23.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
Alapszabályára tett módosításokat, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

6. napirendi pont

Borkai Zsolt elmondja, az Arrabona EGTC Egyezményének módosítása több okból vált szükségessé:

1. ) Az Arrabona EGTC alapítása óta már 21 új taggal bővült. Az Egyezmény utolsó oldalai tartalmazzák a tagtelepülések képviselőinek aláírásait; továbbá az Egyezmény 2. számú melléklete sorolja fel a csatlakozott településeket, és
tartalmazza a települések elérhetőségeit.
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2.) Az Egyezmény XII. Cikk Záró rendelkezések című fejezetének 3-as pontja utalást tartalmaz az Egyezmény összesített oldalszámaira vonatkozóan, mely a tagtelepülések állandóan változó száma, valamint a különböző nyomtatási
módok végett változhat, így ez problémát jelent.
Ennek megfelelően a XII. Cikk 3-as pontjának első mondatából kikerül az alábbi szövegrész: „Jelen, hét számozott
oldalból álló…”, helyébe az alábbi szöveg lép: Az Egyezmény az alapító tagok száma szerinti, valamint további három eredeti példányban, magyar nyelven íródott.

A tájékoztatás után Elnök úr felkérte a megjelenteket, hogy a hatodik napirendi pontról szavazzanak.
A tagok 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

8/2012 (V. 23.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
Egyezményére tett módosításokat, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

7. napirendi pont

Elnök úr tájékoztatja a jelenlévőket, hogy amikor az Arrabona EGTC megalakult az alapító tagok megegyeztek egymással,
hogy mind a szlovák, mind a magyar oldalon lévő települések mindennemű szervezetben, intézkedésben közösen fognak
fellépni. Továbbá elmondja, a javaslatban az szerepel, hogy csak és kizárólag magyar oldalon lévő felügyelő bizottsági tagokra tesz javaslatot az elnök, mivel jelen pillanatban nincsenek még teljes értékű tagok a szlovák oldalról, akik bekerülhetnének a bizottságba. Azonban abban az esetben, ha két új tagfelvételt nyer a bizottságba, akkor egy új napirendi pontként
lesz előterjesztve a közgyűlés elé. Ezt követően elnök úr három tagot javasol a Felügyelő Bizottságba, akik a következők:
- Lenvdai Ivánné, Kunsziget Község polgármestere
- Majthényi Tamás, Halászi Község polgármestere
- Herold Ádám, Pér Község polgármester

Borkai Zsolt megkérdezi a tagoktól, hogy valakinek lenne-e más javaslata?
Mivel más javaslat nem érkezett, felkérte a jelenlévőket, hogy a jelölt tagokra egyenként szavazzanak, először Lendvai
Ivánné, Kunsziget Község polgármester személyére, aki írásban nyilatkozott arról, hogy a jelölést elfogadja és a nyílt szavazásba beleegyezik.
A tagok 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

9/2012 (V. 23.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése a Felügyelő Bizottság egyik tagjának Lendvai Ivánné, Kunsziget Község polgármesterét delegálja, és
azt határozatával elfogadja.
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Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

Elnök úr megkérdezi Majthényi Tamás, Halászi Község polgármesterét, hogy a jelölést elfogadja-e és a nyílt szavazásba
beleegyezik.

Majthényi Tamás a jelölést elfogadta, valamint a nyílt szavazásba beleegyezett.
A tagok 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

10/2012 (V. 23.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése a Felügyelő Bizottság egyik tagjának Majthényi Tamás, Halászi Község polgármesterét delegálja, és
azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

Elnök úr megkérdezi Herold Ádám Pér Község polgármesterét, hogy a jelölést elfogadja-e és a nyílt szavazásba beleegyezik.

Herold Ádám a jelölést elfogadta, valamint a nyílt szavazásba beleegyezett.
A tagok 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

11/2012 (V. 23.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése a Felügyelő Bizottság egyik tagjának Herold Ádám, Pér Község polgármesterét delegálja, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

8. napirendi pont

Sárkány Péter tájékoztatja a tagokat, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor
Alapkezelő pályázatot hirdet az Európai Területi Társulások 2012. évi támogatására. Elmondja,az Arrabona EGTC-nek
csak és kizárólag működési kiadásokra lehet pályázatot benyújtania, és a támogatásra benyújtható összeg maximum 20
millió Ft, ami a csoportosulás esetében az alábbiakból tevődik össze:
Bérek és járulékok: 8 826 346 Ft
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Cafeteria és adó: 947 834 Ft
Dologi kiadások: 8 045 000 Ft
Felhalmozási kiadások: 1 970 000 Ft, így összesen 19 789 180 Ft-ra nyújt be pályázatot az Arrabona EGTC.
Továbbá elmondja, előzetes információk alapján az idei évben a magyar kormány jelentősen csökkentette lehetőségeihez
mérten a tavalyi évhez képest a magyarországi székhelyű EGTC-k működési és alapítási költségeinek támogatását, azokhoz való hozzájárulását, így nagyvonalakban azt lehet mondani, hogy körülbelül a pályázati összeg felével lehet számolni,
amennyiben a pályázat benyújtása és elbírálása sikeres lesz.
Tájékoztatja a közgyűlés tagjait, a csoportosulásnak 1 fő főállású és 3 fő megbízási szerződéssel rendelkező alkalmazottja
van.

Elnök úr a beszámoló után megkérdezi a jelenlévőktől, hogy valaki kíván-e hozzászólni.

Néveri Sándor, Nagymegyer Város polgármestere megkérdezi, hogy a maradék 10 millió Ft-ot mire tervezi a csoportosulás?

Sárkány Péter válasza, hogy a közel 20 millió Ft-os pályázat nem szerepel a 2012. évi költségvetésben, így amennyiben
az Arrabona EGTC valamennyi összeget nyer ezen, akkor az alapján kell a költségeket áttervezni és annak megfelelően a
2012. évi költségvetést módosítani szükséges.

Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, Elnök úr a napirendi pontot szavazásra bocsátja.
A tagok 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

12/2012 (V. 23.) számú 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 2012. évi támogatása című-, pályázatot és azt határozatával elfogadja.
Felkéri Sárkány Pétert, az Arrabona EGTC igazgatóját, hogy a pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt határidőre nyújtsa be.

Felelős: Sárkány Péter, igazgató
Határidő: azonnal

9. napirendi pont

Borkai Zsolt megkérdezi a jelenlévőktől, hogy az Arrabona EGTC pénzügyi politikájának elfogadására vonatkozóan kérdés, hozzászólás lenne-e.
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Dr. Hájos Zoltán megkérdezi, hogy ez a magyar jogszabályokból adódó kötelezettség, amelyet el kell fogadni vagy sem?

Sárkány Péter válasza, hogy igen, a magyar jogszabályok teszik kötelezővé, ugyanúgy, mint az éves mérleg nyilvános
közzétételét, amit az EGTC-kre vonatkozóan a Magyar Közlönyben kell megjelentetni.

Mivel további felszólalás nem érkezett, Elnök úr felkérte a jelenlévőket a szavazásra.
A tagok 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

13/2012 (V. 23.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
pénzügyi politikáját - mely a számviteli-, értékelési-, leltározási- és
pénzkezelési szabályzatait, valamint számlarendjét tartalmazza-, és
határozatával elfogadja azt.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

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

K. m. f.

Borkai Zsolt
elnök
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Dr. Nagy István
hitelesítő

