JEGYZŐKÖNYV
mely készült az
ARRABONA
Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Közgyűlése
Időpont: 2015. február 26. 14:30 óra
Helyszín: Győr Város Polgármesteri Hivatala – Zeichmeister terem

Megjelentek:

Borkai Zsolt

Győr Megyei Jogú Város polgármestere

Tilai László

Mosonmagyaróvár Város (meghatalmazott)

Dr. Hájos Zoltán

Dunaszerdahely Város polgármestere

Bárdos Gabriel

Somorja Város polgármestere

Babos Attila

Polgármester, Dunaszeg

Lendvai Ivánné

Polgármester, Kunsziget

Herold Ádám

Polgármester, Pér

Molnár Nagy Béla Zoltán

Polgármester, Rábapatona

Török Sándor

Polgármester, Mosonszolnok

Friderics Cecília

Polgármester, Nagyszentjános

Csontos Attila

Polgármester, Dunaszentpál

Kamocsai Sándor

Polgármester, Kisbajcs

Kamocsai Sándor

Vének Község Önkormányzata (meghatalmazott)

Lizákné Vajda Lívia

Polgármester, Vámosszabadi

Lojkovic Samuel

Polgármester, Nagymegyer

Ing. Pongrácz Koloman

Nagyudvarnok Község Önkormányzata (meghatalmazott)

Horváth László

Polgármester, Bágyogszovát

Majthényi Tamás

Polgármester, Halászi
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Szalóki Géza

Polgármester, Győrújbarát

Dr. Muraközi László

Polgármester, Bőny

Kovács Andor Tamásné

Polgármester, Dunakiliti

Bárdos Gábriel

Felbár Község Önkormányzata (meghatalmazott)

Eller Gizella

Polgármester, Kimle

Cseh Benjamin Csaba

Polgármester, Dunasziget

Balogh Tibor

Polgármester, Nagybajcs

Sárkány Péter

Arrabona EGTC igazgató

Béres Erika

Arrabona EGTC projektmenedzser

Csányi Péter

Arrabona EGTC projektmenedzser

Simon Zsófia

Arrabona EGTC projektmenedzser

Nyáriné Sulyok Renáta

Arrabona EGTC projektmenedzser

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató az előző közgyűlés óta eltelt időszak történéseiről
Előterjesztő: Sárkány Péter igazgató
2. Javaslat az Arrabona EGTC integrált fejlesztési beavatkozás programjának elfogadására
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
3. Javaslat az Arrabona EGTC tagságának bővítésére
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
4. Javaslat az Arrabona EGTC pályázatkezelési szabályzatának elfogadására
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 a Felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Lendvai Ivánné, a Felügyelő Bizottság elnöke
8. Beszámoló az Arrabona EGTC 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
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9. Javaslat az Arrabona EGTC 2015. évi pénzügyi tervére
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
10. Javaslat az Arrabona EGTC pályázatának benyújtására az ETT-k 2015-ös KKM-es pályázati felhívására
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
11. Javaslat az Arrabona EGTC V4-es pályázatának benyújtására
Előterjesztő: Borkai Zsolt, elnök
Borkai Zsolt elnök úr köszöntötte az Arrabona EGTC Közgyűlésének tagjait.
Ezt követően megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes a megjelent 23 fővel. Elmondja, jegyzőkönyv hitelesítő
megválasztására van szükség és felkéri Babos Attila Urat az Arrabona EGTC tagját, Dunaszeg 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 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadták.

1/2015 (II. 26.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulása elfogadta, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvét Babos Attila az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tagja hitelesítse.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

Borkai Zsolt elnök úr 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 18 igen, 0, nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.

2/2015 (II. 26.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC megismerte az Arrabona EGTC 2015. február
26-i Közgyűlés napirendi pontjait és ezt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal
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1. napirendi pont
Borkai Zsolt elnök úr elmondta, hogy mindenki kapott egy 2014. évi beszámolót, és mint EGTC a 2014-es évben az
Irányító szervezettel együtt jól működött, hatékonyan működött. Reméli, hogy az elkövetkezendő idő még több
lehetőséget ad számunkra a tekintetben, hogy még jobban ki tudjuk használni az adott pályázatokat, együtt közösen tudjunk még eredményesebbek lenni. A működésünk biztosított volt a 2014. évben. Reméli, hogy a 2015. év is
ilyen eredményesen fog eltelni majd.
Ezt követően megkérdezi a tagoktól, hogy a napirendi ponthoz kérdés, kiegészítés lenne-e.
Mivel hozzászólás nem érkezett, felkéri a tagokat a szavazásra.
A tagok 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

3/2015 (II. 26.) 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 elnök úr elmondja, hogy Arrabona EGTC Közgyűlésének 10/2013. (V.28.) számú határozata alapján
döntött a Csoportosulás területfejlesztési stratégiájának elkészíttetéséről. A stratégiát vállalkozási szerződés alapján, a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) határidőre elkészítette. A stratégia az Arrabona EGTC közgyűlésén 2014. május 7-én bemutatásra került, melyet a 4/2014. (V. 07.) számú közgyűlési
határozatával a tanács elfogadott.
2014. november 6-án a szlovákiai Nagymegyer Város Kultúrházában, több, mint 50 fő részvételével konferenciát tartottunk, ahol bemutatásra (társadalmasításra) került többek közt a csoportosulás területfejlesztési stratégiája is.
A konferencián kiemelt szerepet kapott az a 28 darab javasolt integrált fejlesztési beavatkozás-csomag is,
melyek az Arrabona EGTC számára határozzák meg a fejlesztési irányvonalat az Európai Unió által kiírásra
kerülő következő 7 éves pályázati időszakában.

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 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

4/2015 (II. 26.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
területére vonatkozó integrált fejlesztési beavatkozás- csomagját, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

3. napirendi pont

Borkai Zsolt elmondta, hogy az Arrabona EGTC felé 2 település jelezte tagfelvételi, csatlakozási szándékát:
Magyarország területéről Dunasziget és Nagybajcs települések.

Szeretettel köszönti Őket az Arrabona EGTC-ben!

Cseh Benjamin Dunasziget Község Polgármestere köszöni, hogy a Közgyűlés vizsgálta Dunasziget tagfelvételi kérelmét és bekerült a napirendi pontok közé. Dunasziget a Duna völgyben fekszik, ami az Arrabona EGTC egyik alap
gondolata, hogy a Duna völgy, mint ökológiai rendszer fenntartása és további fejlesztése az utókor számára, mint
Dunaszigetieknek is elemi érdekük. Illetve a határon átnyúló kapcsolatok ápolása és fejlesztése fontos számukra.
Ezért kérték csatlakozásukat az Arrabona EGTC-hez. Még egyszer köszöni, hogy Dunasziget befogadásra került.

Balogh Tibor Nagybajcs Község Polgármestere is köszönti az Elnök Urat és a megjelent polgármestereket. Nagybajcs is szeretne részt venni az EGTC közös munkájában a következő években. Az elmúlt évekről nagyon jó eredményeket hallottak. Ezúton kéri és köszöni is a polgármesterek szavazatát és támogatását a tagfelvételi kérelmükkel
kapcsolatosan.

Borkai Zsolt elnök úr 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.
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Elnök úr megkérdezi, hogy a napirendi ponthoz kíván-e valaki hozzászólni.
Mivel kérdés, kiegészítés nem hangzott el, felkérte a jelenlévőket a szavazásra.
A tagok 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

5/2015 (II. 26.) 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:
Dunasziget Község Önkormányzatát (Magyarország);
Nagybajcs 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 Külgazdasági
és Külügyminisztérium nyilvántartásba vételéhez szükséges eljárásokat folytassa le.

Felelős: Sárkány Péter, igazgató
Határidő: azonnal

4. napirendi pont

Borkai Zsolt elnök úr elmondja, hogy az előbb elfogadott határozat alapján a két település képviselője is szavazhat.

Megkérdezi a Közgyűlés tagjait, hogy a 4-es napirendi ponthoz kapcsolódóan kíván e valaki hozzászólni, illetve azzal egészíteni ki a napirendi pontot, hogy a pályázatkezelési szabályzatra azért van szükség, mivel az EGTC Közgyűlésének összehívása nem egy egyszerű feladat és nagyon sok olyan pályázat van amire szeretnénk pályázni, és annak érdekében, hogy ezt megtehessük (a jogszabály is lehetőséget biztosít erre), megtörténhetne a pályázatoknak a
beadása. Természetesen a kötelezettségvállalás és minden egyéb egy későbbi időszakban döntési igénylő ügy len6
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ne, hiszen a Közgyűlésnek el kell fogadnia, hogy támogatja vagy nem támogatja esetlegesen azt a pályázatot amire
egyébként jelentkeztünk.
Elnök úr megkérdezi, hogy a napirendi ponthoz kíván-e valaki hozzászólni.
Mivel hozzászólás nem érkezett, Elnök úr felkéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak a négy település felvételéről.
A tagok 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.

6/2015 (II. 26.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona
EGTC pályázatkezelési szabályzatát, és azt határozatával elfogadja.
Továbbá felhatalmazza az Arrabona EGTC elnökét vagy igazgatóját, hogy bármely pályázati forrás elnyerés érdekében benyújtani tervezett pályázat esetében, amennyiben Közgyűlési
előzetes jóváhagyásra nincs lehetőség, és a pályázat benyújtásának elmaradásából az Arrabona EGTC-nek hátránya származna, úgy az Arrabona EGTC elnöke, vagy igazgatója jogosult dönteni a pályázat benyújtásáról. Ilyen esetben a soron következő
ülésen kell tájékoztatást adni a pályázat benyújtásáról. Ha a
Közgyűlés a pályázat benyújtásával nem ért egyet, a pályázatot
haladéktalanul vissza kell vonni.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

5. napirendi pont

Borkai Zsolt elnök úr elmondja, hogy a 2 új csatlakozó tag miatt, továbbá a csoportosulás feladatkörének bővítése
végett és a későbbi pályázati kiírásokhoz való megfelelőség miatt , valamint a 4. napirendi pontban tárgyalt pályázatkezelési szabályzat összhangban szükséges az alapszabálynak a módosítása.
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 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.
7/2015 (II. 26.) számú közgyűlési határozat
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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 elnök úr elmondja, hogy a 2 új csatlakozó tag miatt, továbbá a csoportosulás feladatkörének bővítése
végett és a későbbi pályázati kiírásokhoz való megfelelőség miatt szükséges az egyezmény módosítása.
Kérdezi a Közgyűlés tagjait, hogy az 6-ös napirendi ponthoz kapcsolódóan kíván e valaki hozzászólni.
Mivel további kiegészítés nem érkezett, Elnök úr felkéri a jelenlévőket a szavazásra.
A tagok 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták
8/2015 (II. 26.) 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

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 2015.február 12-ei ülésén az alábbi vizsgálatokat tartotta meg:
-

az Arrabona EGTC 2014. évi költségvetési beszámolója (mérleget és eredmény kimutatást, szöveges beszámolót)

-

továbbá megtárgyalta a Csoportosulás 2015. évi pénzügyi tervét is

A Felügyelő Bizottság a rendelkezésére álló-, és bocsátott adatok alapján az Arrabona EGTC 2014. évi mérleg szerinti eredményét plusz 2. 516. 076,- Ft-ban állapította meg és fogadta el.
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A Felügyelő Bizottság ezen az ülésén tárgyalta az Arrabona EGTC 2015. évi költségvetését, melyet 56. 908e Ft-os
bevétellel és 13. 680e Ft-os tartalékkal tervezve elfogadásra javasol a Közgyűlésnek.
Látható, hogy a tavalyi évhez képest szinte megegyező költségvetésből fog a Csoportosulás gazdálkodni, mely elsősorban a vállalkozási tevékenységből származó árbevételből, továbbá a sikeres pályázatok összegeiből származtathatóak.
Fontos kiemelni az Arrabona EGTC Alapszabályában is rögzített feladatok ellátására és elvégzésére vonatkozó vállalkozói tevékenység hatékony ellátását is – hangsúlyozva a több lábon állást-, melynek tekintetében az idei évben
várhatóan 16 millió Ft-os bevételre tehet szert.
Ezek a feladatok a tagtelepülések és külsős partnerek részére - vállalkozási szerződések alapján kötött-, projektmenedzseri, pályázatírói feladatok ellátását tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen beszámolót szíveskedjen elfogadni!

A tájékoztatás után Elnök úr felkérte a megjelenteket, hogy a hetedik napirendi pontról szavazzanak.
A tagok 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

9/2015 (II. 26.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
Felügyelő Bizottságának 2014. évi beszámolóját, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

8. napirendi pont
Borkai Zsolt kérdezi a Közgyűlés tagjait, hogy a 8-es napirendi ponthoz kapcsolódóan kíván e valaki hozzászólni.
Mivel kérdés, kiegészítés nem hangzott el, felkérte a jelenlévőket a szavazásra.
A tagok 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

10/2015 (II. 26.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
2014. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
Borkai Zsolt kérdezi a Közgyűlés tagjait, hogy a 9-es napirendi ponthoz kapcsolódóan kíván e valaki hozzászólni.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, Elnök úr a napirendi pontot szavazásra bocsátja.
A tagok 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

11/2015 (II. 26.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
2015. évi pénzügyi tervére tett javaslatot, s azt határozatával
elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

10. 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 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

12/2015 (II. 26.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte a Külgazdasági és
Külügyminisztérium által - az Európai Területi Társulások 2015.
évi támogatására kiírt pályázati felhívást, és dönt annak benyújtásáról.
Egyben felhatalmazza az Arrabona EGTC igazgatóját a pályázat
benyújtására, nyertes pályázat esetén a szerződés aláírására.

Felelős: Sárkány Péter, igazgató
Határidő: azonnal
11. 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.
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A tagok 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

13/2015 (II.26.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte a Nemzetközi Visegrádi alap-standard pályázatok című felhívására kiírt pályázatot, és azt határozatával elfogadja.
Egyben felhatalmazza az Arrabona EGTC igazgatóját a pályázat
benyújtására, nyertes pályázat esetén a szerződés aláírására.

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

Babos Attila
hitelesítő

Sárkány Péter
igazgató
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