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Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Közgyűlése
Időpont: 2014. május 07. 10:30 óra
Helyszín: Győr Város Polgármesteri Hivatala – Zeichmeister terem
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Borkai Zsolt
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Babos Attila

Polgármester, Dunaszeg

Lendvai Ivánné

Polgármester, Kunsziget

Herold Ádám

Polgármester, Pér

Bálint Eszter

Rábapatona Község Önkormányzata (meghatalmazott)

Török Sándor

Polgármester, Mosonszolnok

Friderics Cecília

Polgármester, Nagyszentjános

Rácz Róbert

Polgármester, Börcs

Csontos Attila

Polgármester, Dunaszentpál

Kamocsai Sándor

Polgármester, Kisbajcs

Kamocsai Sándor

Vének Község Önkormányzata (meghatalmazott)

Réti Csaba

Polgármester, Vámosszabadi

Néveri Sándor

Polgármester, Nagymegyer

Tóth Ernő

Polgármester, Nagyudvarnok

Ferenczi Zsolt

Polgármester, Győrság

Horváth László

Polgármester, Bágyogszovát
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Sárkány Péter

Arrabona EGTC igazgató

Béres Erika

Arrabona EGTC projektmenedzser

Csányi Péter

Arrabona EGTC projektmenedzser

Simon Zsófia

Arrabona EGTC projektmenedzser

Kádiné Fülöp Erika

Arrabona EGTC projektmenedzser

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató az előző közgyűlés óta eltelt időszak történéseiről
Előterjesztő: Sárkány Péter igazgató

2. Tájékoztatás az Arrabona EGTC fejlesztési stratégiája I. üteméről, a kohézióvizsgálat (helyzetelemzés) című
munkarészről
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök

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 2013-2014. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Lendvai Ivánné, a Felügyelő Bizottság elnöke

7. Beszámoló az Arrabona EGTC 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök

8. Javaslat az Arrabona EGTC 2014. évi pénzügyi tervére
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök

9. Javaslat az Arrabona EGTC Közbeszerzési szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
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Borkai Zsolt elnök úr köszöntötte az Arrabona EGTC Közgyűlésének tagjait.
Ezt követően megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes a megjelent 16 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 16 igen, 0, nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.

1/2014 (V. 07.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC megismerte az Arrabona EGTC 2014. május
07-i Közgyűlés napirendi pontjait és ezt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

Borkai Zsolt elmondja, jegyzőkönyv hitelesítő megválasztására van szükség és felkéri Csontos Attila Urat az
Arrabona EGTC tagját, Dunaszentpál település 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, 0 tartózkodás mellett elfogadták.

2/2014 (V. 07.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulása elfogadta, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvét Csontos Attila az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tagja hitelesítse.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

1. napirendi pont

Borkai Zsolt felkéri Sárkány Pétert, az Arrabona EGTC igazgatóját, hogy az első napirendi ponthoz tegye meg kiegészítését.
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Sárkány Péter elmondja, hogy az első napirendi ponthoz rövid kiegészítést szeretne tenni, amiben az Arrabona
EGTC elmúlt 1 évének történéseiről számolna be.

Mozgalmas és mondhatni eredményes éve vagyunk túl – mondta.
Az elmúlt évekhez képest, amikor is a munkavállalói létszámot tulajdonképpen a győri Többcélú Kistérségi Társulás
munkaszervezetének dolgozói tették ki (megbízási szerződés alapján látták el ezeket a feladatokat) – mára viszont
már 5 főállású munkavállalója, saját alkalmazásban lévő dolgozója van az EGTC-nek.
A létszámbővítés indokolt volt, hiszen a felvállalt feladataink megnövekedtek.

A csoportosulás nonprofit kft. mivoltából adódóan vállalkozási tevékenységet is folytatunk, elsősorban pályázatírás,
projektmenedzsment, pénzügyi menedzsment és PR tevékenységek körében. Ügyfeleink között elsősorban a csoportosulás tagönkormányzatai találhatók, de segítséget nyújtunk más önkormányzatoknak, civil szervezeteknek,
vállalkozásoknak, egyéb szervezeteknek is.

2013. év végére 11 településnek készítettük el az EMVA pályázati felhívására a Falubuszok beszerzésére irányuló
pályázataikat, melyeket kivétel nélkül megnyertünk. Ezen pályázatok megvalósítását is az Arrabona EGTC fogja végezni a településekkel/alapítványokkal kötött megbízási szerződések alapján, így a közbeszerzési eljárások lefolytatása, a gépjárművek beszerzése, a pályázat monitoringozása, valamint a teljes elszámolás is feladatunk.

A tavalyi pályázati időszakban 4 település részére (az előbb említett pályázati kiírás egy másik felhívására) többfunkciós szolgáltató központ (IKSZT) kivitelezésére irányuló pályázataikat készítettük- és nyertük el.
Ezek megvalósítása is a csoportosulásunk szerződéses kötelezettségei közé tartozik.

Az Arrabona EGTC végzi a győri kistérségben megvalósítás alatt lévő – „A munka és a magánélet összehangolását
segítő innovatív megoldások” címet viselő, TÁMOP pályázat szakmai megvalósítói , valamint a projektmenedzseri és
pénzügyi menedzseri feladatainak elvégzését.
A projekt fő célja, hogy a Győri kistérségben élő gyermekes és idős családtaggal bíró dolgozó szülők számára olyan
szolgáltatásokat kínáljunk, amellyel segítjük a család és a munka összehangolását, a munkahelyi és magánéletbeli
kötelezettségek összeegyeztetésének megkönnyítését annak érdekében, hogy hozzájáruljunk a munkahelyek megtartásához és a foglalkoztatás biztonságához.

Mind az Európai Unió, mind pedig Magyarország szakpolitikáiban jellemző az a cél, hogy a szállítási infrastruktúra
korszerűsítése mellett fejlődjenek azok a szállítási módok, melyek környezetre gyakorolt káros hatása alacsonyabb
a hagyományos szállítási módokénál. Mindemellett az a trend is megfigyelhető, hogy a nagy tömegben, nagy távolságra szállított termékeket inkább vasúti áruszállítással juttatják el egyik pontból a másikba, leginkább annak költ4
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séghatékonysága miatt. Ezért kerül bővítésre, meghosszabbításra az 1-es számú iparvágány a győri Nemzetközi
Ipari Parkban.
A projektben az Arrabona EGTC látja el a projektmenedzsment feladatokat, a projekt szakszerű és hatékony végrehajtásához szükséges szakmai és pénzügyi nyomon követési, beavatkozási és koordinációs feladatokat.

Visegrádi Alap
Projekt címe: „Az Arrabona EGTC határon átnyúló kapcsolatainak bővítése és tapasztalatcsere a Visegrádi országokban működő EGTC-k között”
Pályázat benyújtva – elbírálásra vár
A projekt célja az Arrabona EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation) határon átnyúló kapcsolatainak
bővítése és tapasztalatcsere a Visegrádi országokban működő EGTC-k között a térségi versenyképesség fokozása
érdekében.
Jelen projekt megvalósításával az Arrabona EGTC a 2014-2020. időszakban aktív, kezdeményező és katalizátor szerepet kíván betölteni a szlovák-magyar határmenti térségfejlesztési együttműködéseken túl nemzetközi szinten is,
különösen a Visegrádi országokban működő EGTC-k közötti új együttműködések létrehozásában.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (továbbiakban: Támogató) megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal által 2013. november 5-én megjelentetett, ETT-13-II kódszámú, az "Európai Területi Társulások 2013. évi
működési támogatására" elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott, ETT-13-II-0001 pályázati azonosítószámon
nyilvántartásba vett, "Arrabona EGTC integrált fejlesztési stratégiájának elkészítése" című pályázati projektünket
a Támogató 2 398 555 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által 2014. január 31-én megjelentetett az "Európai Területi Társulások
2014. évi támogatására" elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott, ETT-14-B-0001 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett, Arrabona EGTC 2014. évi működési támogatása című pályázati projektjüket a Támogató 10 000
000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette, melyhez 3.340.000 Ft önerő biztosítása szükséges.

Az írásos előterjesztésben részletesen olvashatnak továbbá még azokról az elvégzett feladatokról is, melyek az
Arrabona EGTC népszerűsítése érdekében, a szervezet hatékony működése érdekében végeztünk, illetve végzünk
ma is.
Külön felhívnám a figyelmet a magyar-szlovák programozás jelenlegi állásáról közölt írásos anyagra, mely alapján a
két legfontosabb információ:
-

az első határon átnyúló pályázati kiírások várhatóan 2015 tavaszán jelennek majd meg

a program várható pénzügyi kerete: 156 M EUR, ami mintegy 10%-os csökkenés az előző ciklushoz képest
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Borkai Zsolt elnök megköszönte a kiegészítést és elmondta, hogy Győr Megyei Jogú Város is igyekezett megbízásokkal segíteni az Arrabona EGTC-t, hogy ez által bevételi forrásokra tegyen szert.
Ezt követően megkérdezi a tagoktól, hogy a napirendi ponthoz kérdés, kiegészítés lenne-e.
Mivel hozzászólás nem érkezett, felkéri a tagokat a szavazásra.
A tagok 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

3/2014 (V. 07.) számú közgyűlési határozat
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

Borkai Zsolt felkéri Jaschitz Mátyást, a CESCI tervezési igazgatóját, hogy a napi rendi ponttal kapcsolatosan tartsa
meg előadását.

Jaschitz Mátyás az eddig elvégzett munkáról adott rövid összefoglalót, valamint a munka hátralévő részére is egy
kis bepillantást.
Elmondta, hogy a munka megkezdéséről már tavaly év végén beszéltünk, emlékeztetőül annyit jegyezne meg, hogy
a tervezési módszertanunkat alapvetően az befolyásolta, hogy az Európai Uniós illetve ez által nemzeti tervezési
keretek bizonyos változásokon mentek keresztül a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan, ennek megfelelő módszertannal, egy úgynevezett kohézió vizsgálat keretében tártuk fel a térség helyzeti adottságait. Az egész stratégiának a
célja az egész Arrabona térség integrált fejlesztése, a Szigetközi és Csallóközi tájegységek összefűzése, területi társadalmi és gazdasági kohéziójának erősítése. Ennek megfelelően területi társadalmi és gazdasági területeken tettünk fel kérdéseket a térség állapotával kapcsolatban és az erre adott válaszokat összegeztük, amik a diákon látszanak.
Az Arrabona EGTC honlapján megtalálható és olvasható az elkészült vitaanyag.
Felszín borítottság, tájvédelmi vonatkozású vizsgálatokat végeztünk. Kiterjedt modellszámításokat végeztünk a térség határon átnyúló vonzáskörzeti potenciállal rendelkező városaira vonatkozóan. Megvizsgáltuk a határátmenet
kérdéseit ez a legszűkebb keresztmetszet.
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A gazdasági kohézió kapcsán is számos vizsgálatot végeztünk el, megvizsgáltuk a térség infrastrukturális adottságait, leástunk a vállalkozások szintjére, itt jelentős különbségek mutatkoznak a határ két oldalának vállalkozásának
sűrűsége között. Ennél jelentősebb eltérést mutat a határ két oldala gazdaság szerkezeti szempontok között.
Társadalmi kohéziós szempontok szerint is megvizsgáltuk a térség állapotát illetve összekapcsolhatóságának kérdését.
Általános demográfiai vizsgálatokon túl, külön kitértünk a munkanélküliség illetve foglalkoztatási helyzetre. Megfigyelhető, hogy az elmúlt időszakban közeledés tapasztalható a két ország adatai között, de még mindig elég komoly
elválasztó szerepe van a határnak ebből a szempontból is.
A nyelvi viszonyok kedveznek a térségben az együttműködésnek, mivel gyakorlatilag minden településen beszélt
nyel v a magyar.
Végeztünk egy terepmunkát is, minden tagtelepülésen jártunk. Öt kérdőív típust ajánlottunk fel kitöltésre, a kapott
információkkal ügyesen tudunk gazdálkodni. A helyszínen elvégzett interjúk és a terepfelmérés minden helyen nagyon sikeres volt, rengeteg fontos információt nyertünk a tervezéshez.
Figyelembe vettük a térség tervezési kereteit is, Európai Uniós szintű, Nemzeti szintű, Regionális szintű, és helyi
szintű tervezési dokumentumokat elemeztünk, annak érdekében, hogy a helyzetelemzésből kibukó fejlesztési
lehetőségek illetve problémák területi kihívások, amik megoldásra várnak, ezekre olyan válaszokat adjunk amelyek
alapján találhatunk hozzájuk fejlesztési lehetőségeket az elkövetkező időszakban.
Összességében azt lehet elmondani, hogy az Arrabona EGTC egy olyan metropolis térségben helyezkedik el, amely
egyrészt biztosítja számára azokat a nagyon fontos nagyvárosi funkciókat illetve nagyvárosi fizetőképes keresletet,
innováció terjedést, amelyek elmozdíthatják a térséget a tudásintenzívebb gazdaság felé. Másrészt mindez úgy van
jelen, hogy rendkívül értékes táji adottságokkal is rendelkezik a térség, és nagyon jó minőségű, rurális adottságai
vannak, tehát egy komplex vidékfejlesztési és városfejlesztési lehetőség áll rendelkezésre.
A stratégia alkotási folyamat során integrált területi beavatkozásokat fogunk kidolgozni, jelenlegi állás szerint 3
csomag készül. Ezeknek a beavatkozásoknak az az alapvető célja, hogy egy határon átnyúló funkcionálisan összetartozó térség sikeres együttműködését segítség elő.
A javasolt beavatkozások a stratégia alkotás jelenlegi fázisában úgy néznek ki, hogy lenne
•

tudás-intenzív gazdaság megtámogatását célzó csomag

•

„smart city smart country” csomag

•

társadalmi kohézió területére fokuszáló csomag

További lépések:
•

kohézió vizsgálat véglegesítését zárjuk majd

•

ezt követően integrált területi beruházások kidolgozása a következő lépés

•

az egész folyamat május végén zárul.
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Borkai Zsolt elnök Úr megköszönte a tájékoztatást és kérdezte a Közgyűlést, hogy az elhangzottakhoz, vagy a kiküldött írásos anyaghoz, illetve a kohézióvizsgálathoz kapcsolódóan kíván e valaki kiegészítést tenni, kérdést feltenni.

Mivel vélemény nem érkezett, felkérte a megjelenteket a szavazásra.
A tagok 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

4/2014 (V. 07.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte a Csoportosulás területére készülő stratégia kohézióvizsgálat munkarészét és azt
határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

3. napirendi pont

Borkai Zsolt elmondta, hogy az Arrabona EGTC felé 4 település jelezte tagfelvételi, csatlakozási szándékát:
Szlovákiából Nagyudvarnok település
Magyarország területéről pedig Kimle, Győrság és Bágyogszovát települések.

Szeretettel köszönti Őket az Arrabona EGTC-ben!

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Alapszabály V. cikkelye határozza meg a csatlakozás feltételeit, melyet a leendő,
csatlakozni kívánó tagok önkormányzati képviselőtestületei megismertek és elfogadtak. Felhatalmazták a polgármestert az Alapszabály és Egyezmény aláírására.
A települések teljes jogú taggá válásához szükséges a magyar és szlovák minisztériumok általi jóváhagyás megkérése, ezt követően pedig a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vétele. Az eljárást a Csoportosulás 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 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.
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5/2014 (V. 07.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az előterjesztésben felsorolt település Arrabona EGTC-hez való csatlakozási
szándékát.
Az Arrabona EGTC Közgyűlése:
Nagyudvarnok Község Önkormányzatát (Szlovákia);
Kimle Község Önkormányzatát (Magyarország);
Győrság Község Önkormányzatát (Magyarország);
Bágyogszovát Község Önkormányzatát (Magyarország);
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 válásához szükséges magyar és szlovák minisztériumok általi jóváhagyást, valamint a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételéhez szükséges eljárásokat folytassa le.

Felelős: Sárkány Péter, igazgató
Határidő: azonnal

4. napirendi pont

Borkai Zsolt kérdezi a Közgyűlés tagjait, hogy a 4-es napirendi ponthoz kapcsolódóan kíván e valaki hozzászólni.

Mivel hozzászólás nem érkezett, Elnök úr felkéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak a négy település felvételéről.
A tagok 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.

6/2014 (V. 07.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
Alapszabályára tett módosításokat, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
Borkai Zsolt kérdezi a Közgyűlés tagjait, hogy az 5-ös napirendi ponthoz kapcsolódóan kíván e valaki hozzászólni.
Mivel további kiegészítés nem érkezett, Elnök úr felkéri a jelenlévőket a szavazásra.
A tagok 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

7/2014 (V. 07.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
Egyezményére tett módosításokat, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

6. napirendi pont

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 Bizottságról, meghatározva annak alapvető szabályait.
A Felügyelő Bizottság a 2014.április 22-ei ülésén az alábbi vizsgálatokat tartotta meg:
-

az Arrabona EGTC 2013. évi költségvetési beszámolója (mérleget és eredmény kimutatást, szöveges beszámolót)

-

továbbá megtárgyalta a Csoportosulás 2014. évi pénzügyi tervét is

A Felügyelő Bizottság ezen az ülésén tárgyalta az Arrabona EGTC 2014. évi költségvetését, melyet 58. 112e Ft-os
bevétellel és 20. 366e Ft-os tartalékkal tervezve elfogadásra javasol a Közgyűlésnek.
Elmondta, hogy a tavalyi évhez képest csaknem két és félszer magasabb költségvetésből fog a Csoportosulás gazdálkodni, mely elsősorban a vállalkozási tevékenységből származó árbevételből, továbbá a sikeres pályázatok öszszegeiből származtathatóak.
Fontosnak tartotta kiemelni, hogy az Arrabona EGTC Alapszabályában is rögzített feladatok ellátására és elvégzésére vonatkozó vállalkozói tevékenység megkezdését is – hangsúlyozva a több lábon állást-, melynek tekintetében az
idei évben várhatóan 13 millió Ft-os bevételre tehet szert.
Ezek a feladatok a külsős partnerek részére - megbízási szerződések alapján kötött-, projektmenedzseri, pályázatírói
feladatok ellátását tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen beszámolót szíveskedjen elfogadni!
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A tájékoztatás után Elnök úr felkérte a megjelenteket, hogy a hatodik napirendi pontról szavazzanak.
A tagok 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

8/2014 (V. 07.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
Felügyelő Bizottságának 2013-2014. évi beszámolóját, és azt
határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

7. napirendi pont
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.
A tagok 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

9/2014 (V. 07.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
2013. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

8. napirendi pont
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 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

10/2014 (V. 07.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
2014. évi pénzügyi tervére tett javaslatot, s azt határozatával
elfogadja.
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Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

9. napirendi pont
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 tagok 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

11/2014 (V. 07.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
közbeszerzési szabályzatára tett javaslatot, s azt határozatával
elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

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

Borkai Zsolt

Csontos Attila

elnök

jegyzőkönyv hitelesítő

K. m. f.

Sárkány Péter
igazgató
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