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Megjelentek:
Dr. Hájos Zoltán

Dunaszerdahely Város polgármestere

Orosz Csaba

Somorja Város Önkormányzata (meghatalmazott)

Dr. Csörgits Lajos Imre

Győr MJV Önkormányzata (meghatalmazott)

Majthényi Tamás

Polgármester, Halászi

Ambrus Gellért

Polgármester, Vámosszabadi

Kamocsai Sándor

Polgármester, Kisbajcs

Herold Ádám

Polgármester, Pér

Török Sándor

Polgármester, Mosonszolnok

Babos Attila

Polgármester, Dunaszeg

Szabó Zsolt

Polgármester, Abda

Szalóki Géza

Polgármester, Győrújbarát

Dr. Muraközi László

Polgármester, Bőny

Csaplár Zoltán

Polgármester, Mecsér

Lendvai Ivánné

Polgármester, Kunsziget

Csontos Attila

Polgármester, Dunaszentpál

Kovács Andor Tamásné

Polgármester, Dunakiliti

Ferenczi Zsolt

Polgármester, Győrság

Radicsné Kincses Mária

Polgármester, Koroncó

Matus Frigyes

Polgármester, Balony

Janík Erzsébet

Polgármester, Csilizradvány

Sárkány Péter

Arrabona EGTC igazgató

Németh Tamás

Arrabona EGTC igazgató helyettes

Béres Erika

Arrabona EGTC projektmenedzser

Dr. Herke Zoltán

Arrabona EGTC fejlesztési divízió vezető
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Czakó Lajos János

Arrabona EGTC projektmenedzser

Liszkai Szabina

Arrabona EGTC projektmenedzser

Nyáriné Sulyok Renáta

Arrabona EGTC projektmenedzser

Simon Mária

Arrabona EGTC projektmenedzser

Horváthné Szigeti Anett

Arrabona EGTC pénzügyi asszisztens

Jászné Csepregy Andrea

Arrabona EGTC szakmai asszisztens

Kárpát Zsolt

Győr Plusz Média (sajtó)

Cséfalvay Attila

Kisalföld (sajtó)

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató az előző közgyűlés óta eltelt időszak történéseiről
Előterjesztő: Sárkány Péter igazgató
2. Javaslat az Arrabona EGTC tagságának bővítésére
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
3. Javaslat az Arrabona EGTC Alapszabályának módosítására
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
4. Javaslat az Arrabona EGTC Egyezményének módosítására
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
5. Javaslat a Felügyelő Bizottság 2017. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Lendvai Ivánné, a Felügyelő Bizottság elnöke
6. Beszámoló az Arrabona EGTC 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
7. Javaslat az Arrabona EGTC 2018. évi pénzügyi tervére
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
8. Javaslat az Arrabona EGTC számviteli politikájának módosítására
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
9. Javaslat az Arrabona EGTC Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
10. Javaslat az Arrabona EGTC Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
11. Javaslat az Arrabona EGTC Adatkezelési szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
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12. Javaslat a Külgazdasági és Külügyminisztérium által az Európai Területi Társulások 2017. évi működési támogatására meghirdetett pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
13. Javaslat a Külgazdasági és Külügyminisztérium által az Európai Területi Társulások 2018. évi működési támogatására meghirdetett pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
14. Javaslat az INTERREG CENTRAL EUROPE Együttműködési Program által meghirdetett „Alacsony szén-dioxid
kibocsátású közlekedést célzó törekvések az agglomerációban” című pályázaton való részvétel utólagos
jóváhagyására
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
15. Javaslat az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program által meghirdetett, „A fenntartható
és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás támogatása” című pályázati fehívásra benyújtott „Ipar 4,0-val kapcsolatos kihívásokra való felkészülés az Arrabona EGTC területén” című pályázattal való részvétel utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
16. Javaslat a Duna Transznacionális Program által meghirdetett „A Duna hagyatéka – Határon átnyúló együttműködés és innováció a turizmussal kapcsolatban” című pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök

Dr. Hájos Zoltán Alelnök úr köszöntötte az Arrabona EGTC Közgyűlésének tagjait.
Ezt követően megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes a megjelent 18 fővel. Elmondta, jegyzőkönyv hitelesítő megválasztására van szükség és felkérte Lendvai Ivánnét, az Arrabona EGTC tagját, Kunsziget község polgármester asszonyát, a jegyzőkönyv hitelesítésére. Ezt követően megkérdezte a jelenlévőktől, hogy valakinek lenne-e
másik jelöltje.
Mivel más javaslat nem érkezett, felkérte a tagokat a szavazásra.
A tagok 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadták.

1/2018 (V. 28.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulása elfogadta, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvét Lendvai Ivánné, Kunsziget polgármester asszonya, az
Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tagja hitelesítse.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal
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Dr. Hájos Zoltán Alelnök úr megkérdezte a jelenlévőktől, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz kérdés,
kiegészítés, javaslat lenne-e. Mivel észrevétel nem érkezett felkérte a megjelenteket a szavazásra.
A tagok 18 igen, 0, nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.
2/2018 (V. 28.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
2018. május 28-i Közgyűlés napirendi pontjait és ezt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

1. napirendi pont
Tájékoztató az előző közgyűlés óta eltelt időszak történéseiről
Dr. Hájos Zoltán röviden összefoglalta az EGTC 2017. évi tevékenységét.
Megállapította, hogy az Arrabona EGTC a 2017-es esztendőben is sikeres évet zárt!
A tavalyi esztendőben az Arrabona EGTC 5 db saját pályázatot tudott elnyerni:
-

ebből 2 nyertes pályázat a szlovák-magyar határmenti forrásokból származik (település üzemeltetési és
természet és kulturális pályázat)

-

további 2 db pályázat a Külügyminisztérium által a magyarországi székhellyel rendelkező ETT-k részére kiírt
működési pályázatai

-

valamint a győri CLLD nyertes pályázat (melynek összköltsége 700 millió Ft) kapcsán a CLLD munkaszervezetét 4 éven keresztül az Arrabona EGTC biztosítja, melynek összköltségvetése 80,58 millió Ft.

Ezen 5 db pályázat összértéke közel 1 milliárd 85 millió Ft, melynek 97%-át, azaz 1 miliárd 57 millió Ft-ot sikerült
támogatásként megszereznie a csoportosulásnak. Ehhez csupán 3% önerőt volt szükséges az EGTC-nek biztosítania.
Az EGTC munkaszervezete a tavalyi évben is folytatta sikeres üzleti tevékenységét, ami a tagtelepülések és partnereik részére előkészített és nyertes pályázatokban mutatkozott meg, 27 pályázatot sikerült elnyerni, további 14
pályázat döntésre vár.
Összességében a tavalyi évben több, mint 1,3 milliárd Ft értékben nyújtottak be pályázatokat tagtelepüléseiknek,
melyből 66%-nyi támogatás, 860 millió Ft érkezett a térségbe.

Ezután Alelnök Úr átadta a szót Sárkány Péternek, az Arrabona EGTC igazgatójának. Sárkány Péter köszöntötte a
közgyűlés tagjait, és beszámolt a jelenleg futó szlovák-magyar határmenti pályázatokról.
4
Cím:
Tel.:
Fax:
Web:
E-mail:

H-9024 Győr, Baross Gábor utca 43.
(96) 515-630
(96) 515-630
www.arrabona.eu
info@arrabona.eu

Két alkalommal is sikeresen szerepelt az EGTC, ezek közül a Builcogreen projekttel kapcsolatosan elmondta, hogy a
projekt fantázianeve a településüzemeltetési feladatoknak az összehangolását takarja annak érdekében, hogy a
tagtelepülések a jó tapasztalatokat megosztva tudják a feladataikat végezni. Leszögezte, hogy a pályázat előkészítésekor és annak véglegesítése során is a legfontosabb prioritásként kezelték a tagtelepülések érdekeit a pályázat
által biztosított lehetőségek keretein belül. Azonban, hogy ennek valóban értékelhető, kézzelfogható eredménye
legyen, alapvető fontosságú a tagtelepülések részvétele és aktív közreműködése a műhelymunkák során. A települések projektben való részvételéről szándéknyilatkozat is készült, amelyet a polgármesterek ellenjegyeztek.
Igazgató úr felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy ezen alkalmak kiváló lehetőségeket nyújtanak, hogy az EGTC új
kollégái is megismerjék, felmérjék a településeink aktuális fejlesztési igényeit, annak reményében, hogy ezeken a
területeken segíteni tudják őket akár határon átnyúló, akár hazai pályázatok elkészítésével.
Jó példaként említette az első workshopot és az ahhoz kapcsolódó mentorálási lehetőségek hasznosítását, hiszen a
tapasztalatcserére nyitott, aktív települések számára közel másfél hónapon belül egyenként 3 millió Ft (összesen 9
millió Ft) értékű hasonló tematikájú pályázatot készítettek elő és nyújtottak be a kollégák segítségével, figyelembe
véve ezen településeik ilyen irányú igényeit.
Ezen felül kiemelte, hogy a projekt során kialakuló együttműködéseket a hamarosan megjelenő Kisprojekt Alap
felhívásai során is hasznosítani tudják a részvevők, annál is inkább, hiszen ennek egyik prioritási pontja megegyezik
a Builcogreen projektével ("Határon átnyúló intézményi együttműködések fejlesztése").
Sárkány Péter kérte a tagtelepülések polgármestereinek a részvételét a worshopokon, illetve tanácsolta a kapcsolódó szakemberek delegálását. Hozzátette, hogy a workshopok és a hozzájuk kapcsolódó költségek mind pályázati
támogatásból valósulnak meg.

Alelnök Úr megköszönte Sárkány Péternek a részletes tájékoztatást, ezt követően megkérdezte hogy van-e hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz.

Szabó Zsolt Abda község polgármestere szót kért, és elmondta hogy ő is részt vett az 1. workshopon. Sok pozitív
hozadékát látja a tapasztalatcserének és a csapatépítésnek. Beszámolt az első workshop programeleméről, a
Sashegy-i hulladéküzembe történt látogatásról. Javasolta a többi tagtelepülésnek a 2. soron következő workshopon
való részvételt, ami június 6.-án és 7.-én kerül megrendezésre Mosonmagyaróváron.

Ezután Alelnök Úr ismét feltette a kérdést, hogy van-e valakinek hozzászólása.
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Lendvai Ivánné, Kunsziget polgármester asszonya kért szót, és megerősítette a workshop hasznosságát. A képviselt
településnek is gondot okoz a hulladékgazdálkodás, most viszont jó lehetőség volt a megoldáskeresés. Mentortelepüléssé válhatott Kunsziget község, és beadásra került ezzel kapcsolatosan a pályázat, az Arrabona EGTC segítségével.

Ezután Alelnök Úr engedélyt adott egy újabb hozzászólásra.

Kovács Andor Tamásné Dunakiliti polgármester asszonya szót kért. Számára kulcsfontosságú, hogy a téma, a hulladékgazdálkodás aktualitását tekintve, kiemelt prioritást kell hogy kapjon. Dunakiliti község is mentortelepüléssé
válhat, szintén beadásra került a már említett pályázat. Nagy érdeklődéssel várják a „Virágos városok” témájú következő workshopot, valamint az őszi, szlovák oldalon megrendezésre kerülő találkozót.

Ezt követően Alelnök Úr megkérdezte a tagoktól, hogy a napirendi ponthoz kérdés, kiegészítés van-e.
Mivel hozzászólás nem érkezett, felkérte a tagokat a szavazásra.
A tagok 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

3/2018 (V. 28.) 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
Javaslat az Arrabona EGTC tagságának bővítésére
Alelnök Úr elmondta, hogy a Felvidékről kevés település jelzi tagfelvételét az Arrabona EGTC-be, illetve a súlyozás
tekintetében magyar oldalon aktívabb a részvétel. Most viszont két önkormányzat is kérte a tagfelvételétaz
Arrabona EGTC 9/2011-es számú közgyúlési határozatának megfelelően, Csilizradvány község önkormányzata a
2017/71-es számú határozatával, Balony község önkormányzata pedig a 2018/25-ös számú képviselőtestületi határozatával előzetesen jelezte csatlakozási szándékát.

Alelnök Úr felkérte Matus Frigyest, Balony község polgármesterét, legyen kedves röviden bemutatni a települést.
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Matus Frigyes, Balony község polgármestere elmondta, hogy a község a határtól 3 km-re található, 750 lelket számlál. Az első írásos emlék, ami Balonyt említi, egy 1252-ben kelt oklevél. A régióhoz való kötődés már régi időkből
fakad, mivel a Csilizközi hét község tagja Balony, ami mindig a győri káptalan birtokai közé tartozott. Ennek egyik
ékes bizonyítéka, hogy kétszáz évig a balonyiak jártak Győrbe harangozni. Szolgálataik fejében sem dézsmát, sem
adót nem fizettek. Közigazgatásilag is a Csilizköz Tószigeti járás tagja volt. A községben magyar tannyelvű óvoda
található. Szervezett közösségi élet folyik, vannak állandó rendezvények amiket gyakran a falu parkjában, illetve a
faluházban kerülnek megrendezésre. A továbbiakban bízik az EGTC-vel való közös együttműködésben.

Ezek után Alelnök Úr felkérte Janík Erzsébetet, Csilizradvány község polgármesterét, legyen kedves ő is röviden
bemutatni a települést.

Janík Erzsébet, Csilizradvány polgármester asszonya köszöntötte a közgyűlést, elmondta, hogy Csilizradvány községről az első írásos említés szintén 1252-ből való. A község lakosságának száma 1180, összetételét tekintve 90 %-ban
magyar ajkú. Található egy Árpád kori temlom a községben, és a monda szerint Mária Terézia Csilizradványon hozta
világra fiát, II. Józsefet.
Az általános iskola 300 fővel működik, Kóczán Mór nevét viseli, aki gerelyhajításban volt Stockholmban olimpiai
bajnok. A falu hírességének nagysága előtt tisztelegvén, szeptemberben kerül majd átadásra a Kóczán Mór emlékszoba.
Jól működő szervezetek tevékenykednek a településen, akik szervezik a falu programjait. Reméli, hogy a közös
együttműködés sikeres lesz a jövőben.

Alelnök úr megköszönte a bemutatkozásokat és megkérdezte, hogy a napirendi ponthoz kíván-e valaki hozzászólni.
Mivel kérdés, kiegészítés nem hangzott el, felkérte a jelenlévőket a szavazásra.
A tagok 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

4/2018 (V. 28.) számú közgyűlési határozat
Az

Arrabona

EGTC

Közgyűlése

megismerte

Balony

és

Csilizradvány Községek Önkormányzatának Arrabona EGTC-hez
való csatlakozási szándékát.
Az Arrabona EGTC Közgyűlése:
Balony és Csilizradvány Községek Önkormányzatát (Szlovákia);
az Arrabona Korlátolt felelősségű Európai Területi Csoportosulás teljes jogú tagjai közé 2018. évtől felveszi.
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Felkéri Sárkány Pétert, az Arrabona EGTC igazgatóját, hogy a település 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

3. napirendi pont
Javaslat az Arrabona EGTC Alapszabályának módosítására
Alelnök úr tájékoztatta a tisztelt Közgyűlést, hogy az Arrabona EGTC Alapszabályának módosítására Csilizradvány és
Balony települések Önkormányzatának az Arrabona EGTC-hez való csatlakozása következtében van szükség. Ezek a
változások az Alapszabály 2. számú mellékletében, az Arrabona EGTC csatlakozó tagok listájában kerülnek módosításra.

Szükséges továbbá az Arrabona EGTC Alapszabályának módosítása az egységes szerkezet kialakítása érdekében is.
Alelnök úr megkérdezte, hogy a napirendi ponthoz kíván-e valaki hozzászólni.
Mivel kérdés, kiegészítés nem hangzott el, felkérte a jelenlévőket a szavazásra. Valamint megállapította, hogy ettől
a napirendi ponttól kezdve a két új tagtelepülés teljes jogú szavazattal rendelkezik.
A tagok 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

5/2018 (V. 28.) 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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4. napirendi pont
Javaslat az Arrabona EGTC Egyezményének módosítására
Dr. Hájos Zoltán alelnök úr ismertette a Közgyűlés tagjaival, hogy az Arrabona EGTC Egyezményének módosítására
Csilizradvány és Balony települések Önkormányzatának az Arrabona EGTC-hez való csatlakozása következtében van
szükség.

A változás az Egyezmény 2. számú mellékletét, az Arrabona EGTC csatlakozó tagok listáját érinti.
Dr. Hájos Zoltán alelnök úr megkérdezte a Közgyűlést, hogy a 4-es napirendi ponthoz kapcsolódóan kíván e valaki
hozzászólni.
Mivel hozzászólás nem érkezett, Alelnök úr szavazásra bocsátotta a beterjesztett javaslatot.
A tagok 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyöntetűen elfogadták.

6/2018 (V. 28.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
Egyezményére tett módosításokat, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

5. napirendi pont
Javaslat a Felügyelő Bizottság 2017. évi beszámolójának elfogadására
Alelnök úr felkérte Lendvai Ivánné elnők asszonyt a napirendi pont ismertetésére.
Lendvai Ivánné a Felügyelő Bizottság elnök asszonya elmondta, hogy a közgyűlést megelőzően az Arrabona EGTC
Felügyelő Bizottsága 2018.05.18-án megtárgyalta az Arrabona EGTC 2017. évi költségvetési beszámolóját, a csoportosulás 2018. évi pénzügyi tervét, valamint elfogadta az EGTC számviteli politikájának módosítására tett javaslatot.
A Felügyelő Bizottság a rendelkezésre álló adatok alapján az Arrabona EGTC 2017. évi adózott eredményét 13 millió 305 ezer ft-ban állapította meg és fogadta el. Továbbá tárgyalta a Felügyelő Bizottság az Arrabona EGTC 2018.
évi pénzügyi tervét, melyet 128 millió 701 ezer ft-os bevitel mellett 117 millió 195 ezer ft-os kiadással tervez..
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Elnök

asszony

kiemelte

az

alapszabályban

rögzített

feladatok

ellátását,

a

pályázatok

megírását,

projektmendzsmenti feladatokat.
Ezek után a határozati javaslatot a Felügyelő Bizottság képviseletében elfogadásra javasolta.
Dr. Hájos Zoltán alelnök úr megkérdezte a Közgyűlés tagjait, hogy az 5-ös napirendi ponthoz kapcsolódóan kíván e
valaki hozzászólni.
Mivel további kiegészítés nem érkezett, Alelnök úr felkérte a jelenlévőket a szavazásra.
A tagok 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

7/2018 (V. 28.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
Felügyelő Bizottságának 2017. évi beszámolóját, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

6. napirendi pont
Beszámoló az Arrabona EGTC 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Alelnök úr elmondta, hogy Lendvai Ivánné, a Felügyelő Bizottság elnök asszonya az előzőekben már hozzászólt a
programponthoz, az Arrabona EGTC Felügyelő Bizottsága ugyanis 2018. május 18-án megtárgyalta és a 2/2018 (V.
18.) számú felügyelő bizottsági határozatával elfogadta az Arrabona EGTC 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Alelnök úr megjegyezte, hogy a témában részletesen Sárkány Péter tudna beszámolni.
Dr. Hájos Zoltán megkérdezte a Közgyűlés tagjait, hogy a 6-os napirendi ponthoz kapcsolódóan kíván e valaki hozzászólni.
Mivel kérdés, kiegészítés nem hangzott el, felkérte a jelenlévőket a szavazásra.
A tagok 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

8/2018 (V. 28.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
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2017. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját, és azt határozatával elfogadja.
Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

7. napirendi pont
Javaslat az Arrabona EGTC 2018. évi pénzügyi tervére
Alelnök úr tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Arrabona EGTC Felügyelő Bizottsága 2018. május 18-án megtárgyalta
és a 3/2018 (V. 18.) számú felügyelő bizottsági határozatával elfogadta az Arrabona EGTC 2018. évi pénzügyi tervére tett javaslatot.
Alelnök úr megjegyezte, hogy előzetesen már kiküldésre került ehhez a napirendi ponthoz is a részletes javaslat, az
előzőekben pedig Lendvai Ivánné, a Felügyelő Bizottság elnök asszonya már indítványozta a Közgyűlésnek az
Arrabona EGTC 2018. évi pénzügyi tervének határozattal történő elfogadását.

Dr. Hájos Zoltán megkérdezte a Közgyűlés tagjait, hogy a 7-es napirendi ponthoz kapcsolódóan kíván e valaki hozzászólni.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, Alelnök úr a napirendi pontot szavazásra bocsátotta.
A tagok 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

9/2018 (V. 28.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
2018. évi pénzügyi tervére tett javaslatot, és azt határozatával
elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

8. napirendi pont
Javaslat az Arrabona EGTC számviteli politikájának módosítására
Alelnök úr beszámolt a Közgyűlésnek, hogy a számviteli szabályzatok módosítását az tette indokolttá, hogy az Európa Uniós jogharmonizáció miatt a Számviteli Törvényt (2000. évi C. tv.) jelentősen módosították.
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Ennek következtében a vállalkozásoknak a kapcsolódó szabályzataikat módosítani kell, vagy jelentős változások
esetén új szabályzatokat kell készíteniük.
Dr. Hájos Zoltán megkérdezte a Közgyűlés tagjait, hogy a 8-as napirendi ponthoz kapcsolódóan kíván e valaki hozzászólni.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, Alelnök úr a napirendi pontot szavazásra bocsátotta.
A tagok 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

10/2018 (V. 28.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
számviteli politikájának módosítására tett javaslatot, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

9. napirendi pont
Javaslat az Arrabona EGTC Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítására
Alelnök úr ismertette, hogy az Arrabona EGTC Közgyűlése az 5/2013 (V. 28.) számú közgyűlési határozatával elfogadta az Arrabona EGTC Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.
A továbbiakban elmondta, hogy a közgyűlésen az Arrabona EGTC elnöksége javaslatot tesz a Felügyelő Bizottság
ügyrendjének módosítására, melyet az előzetesen megküldött előterjesztésben piros színnel jelöltek.
Dr. Hájos Zoltán megkérdezte a Közgyűlés tagjait, hogy a 9-es napirendi ponthoz kíván-e valaki hozzászólni.
Hozzászólás, kérdés hiányában Alelnök úr a napirendi pontot szavazásra bocsátotta.
A tagok 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

11/2018 (V. 28.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
ügyrendjének módosítására javaslatot, és azt határozatával elfogadja.

12
Cím:
Tel.:
Fax:
Web:
E-mail:

H-9024 Győr, Baross Gábor utca 43.
(96) 515-630
(96) 515-630
www.arrabona.eu
info@arrabona.eu

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

10. napirendi pont
Javaslat az Arrabona EGTC Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására
Dr. Hájos Zoltán elmondta, hogy az Arrabona EGTC 9/2012 (V. 23.) számú közgyűlési határozatával létrehozta az
EGTC Felügyelő Bizottságát, valamint megválasztotta tagjait.
A Felügyelő Bizottsági tagok mandátuma lejárt, ezért az Alapszabály VIII. cikkelyének 7.1-es pontjának megfelelően
újfent 3 tagot kell a Közgyűlésnek választania.

Alelnök úr a jelenlegi 3 Felügyelő Bizottsági tagnak, név szerint:
Lendvai Ivánnénak
Majthényi Tamásnak
Herold Ádámnak
megköszönte kitartó és lelkiismeretes munkáját.

Egyben, mivel eddig is kiválóan végezték munkájukat, javaslatot tett mindhárom személy újraválasztására, és megkérdezte a Közgyűlést, hogy a Felügyelő Bizottságba való delegálást illetően van-e valamelyik közgyűlési tagnak más
javaslata.
Mivel más jelölt személye nem merült fel, Alelnök úr kérdezte, először:
Lendvai Ivánnét, Kunsziget Község polgármesterét, hogy a jelölést elfogadja-e és hozzájárul-e a nyílt szavazáshoz?
-

Lendvai Ivánné megköszönte a bizalmat és elfogadta a jelölést.

Ezek után Alelnök úr kérdezte Majthényi Tamás Urat, Halászi Község Polgármesterét, hogy a jelölést elfogadja-e és
hozzájárul e a nyílt szavazáshoz?
-

Majthényi Tamás köszönettel elfogadta a jelölést.

Alelnök úr végül Herold Ádám Urat, Pér Község Polgármesterét kérdezte, hogy a jelölést elfogadja-e és hozzájárul-e
a nyílt szavazáshoz?
-

Herold Ádám tisztelettel elfogadta a jelölést.

Dr. Hájos Zoltán szavazásra szólította fel a Közgyűlést a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásával kapcsolatosan.
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10/1.) Lendvai Ivánnénak az Arrabona EGTC Felügyelő Bizottságába történő delegálást a tagok 20 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.
10/2.) Majthényi Tamásnak az Arrabona EGTC Felügyelő Bizottságába történő delegálást a tagok 20 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták
10/3.) Herold Ádámnak az Arrabona EGTC Felügyelő Bizottságába történő delegálást a tagok 20 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.
A megválasztott tagoknak Alelnök úr gratulált és további sikeres munkát kívánt.

12/2018 (V. 28.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte a Felügyelő Bizottság tagjaira tett javaslatot és azt határozatával elfogadja. A
határozat értelmében az Arrabona EGTC Felügyelő Bizottságának megválasztott tagjai: Lendvai Ivánné, Majthényi Tamás és
Herold Ádám.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

11. napirendi pont
Javaslat az Arrabona EGTC Adatkezelési szabályzatának elfogadására
Alelnök úr közölte, hogy jelen Szabályzat az EGTC adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza. Az
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről – való megfelelés céljából rendelkezik.

Dr. Hájos Zoltán megkérdezte a Közgyűlés tagjait, hogy a 11-es napirendi ponthoz kíván-e valaki hozzászólni.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, Alelnök úr a napirendi pontot szavazásra bocsátotta.
A tagok 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

13/2018 (V. 28.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC
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Adatkezelési szabályzatára tett javaslatot, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

12. napirendi pont
Javaslat a Külgazdasági és Külügyminisztérium által az Európai Területi Társulások 2017. évi működési
támogatására meghirdetett pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására
Alelnök úr megkérdezte a Közgyűlést, kíván-e bárki hozzászólni a 12-es napirendi pont előterjesztéséhez. Hozzászólás, kérdés hiányában Alelnök úr a napirendi pontot szavazásra bocsátotta.
A tagok 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.
14/2018 (V. 28.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte és határozatával elfogadja az ETT-17 „az Európai Területi Társulások 2017. évi támogatására” pályázati felhívás alapján az Arrabona EGTC által benyújtott
„Arrabona EGTC 2017/18. évi működési támogatása” című pályázaton való részvételt.
Az Arrabona EGTC Közgyűlése felhatalmazza az igazgatót a pályázattal kapcsolatos további dokumentumok aláírására és kiadására,
valamint a felmerülő további eljárási cselekmények megtételére.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

13. napirendi pont
Javaslat a Külgazdasági és Külügyminisztérium által az Európai Területi Társulások 2018. évi működési
támogatására meghirdetett pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására
Alelnök úr megkérdezte a Közgyűlést, kíván-e bárki hozzászólni a 13-as napirendi pont előterjesztéséhez. Hozzászólás, kérdés hiányában Alelnök úr a napirendi pontot szavazásra bocsátotta.
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A tagok 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

15/2018 (V. 28.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte és határozatával elfogadja az ETT-18 „az Európai Területi Társulások 2018. évi támogatására” pályázati felhívás alapján az Arrabona EGTC által benyújtott
„Arrabona EGTC 2018. évi működési támogatása” című pályázaton
való részvételt.
Az Arrabona EGTC Közgyűlése felhatalmazza az igazgatót a pályázattal kapcsolatos további dokumentumok aláírására és kiadására,
valamint a felmerülő további eljárási cselekmények megtételére.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

14. napirendi pont
Javaslat az INTERREG CENTRAL EUROPE Együttműködési Program által meghirdetett „Alacsony széndioxid kibocsátású közlekedést célzó törekvések az agglomerációban” című pályázaton való részvétel
utólagos jóváhagyására
Alelnök úr megkérdezte a Közgyűlést, kíván-e bárki hozzászólni a 14-es napirendi pont előterjesztéséhez. Hozzászólás, kérdés hiányában Alelnök úr a napirendi pontot szavazásra bocsátotta.
A tagok 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.
16/2018 (V. 28.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte és határozatával elfogadja az INTERREG CENTRAL EUROPE
Együttműködési Program által meghirdetett, ,, Alacsony széndioxid kibocsátású közlekedést célzó törekvések az agglomerációban” című pályázaton való részvételt. Az Arrabona EGTC Közgyűlése felhatalmazza az igazgatót a pályázattal kapcsolatos további
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dokumentumok aláírására és kiadására, valamint a felmerülő további eljárási cselekmények megtételére.
A Közgyűlés sikeres pályázat esetén kötelezettséget vállal a 85%os támogatási intenzitású projekt megvalósításához szükséges,
utófinanszírozásból adódó költségek megelőlegezésére.
Valamint az 15%-os önerő biztosítására a 2018., 2019., 2020. és
2021. évek saját költségvetés terhére.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

15. napirendi pont
Javaslat az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program által meghirdetett, „A
fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás támogatása” című
pályázati felhívásra való részvétel utólagos jóváhagyására
Alelnök úr megkérdezte a Közgyűlést, kíván-e bárki hozzászólni a 15-ös napirendi pont előterjesztéséhez. Hozzászólás, kérdés hiányában Alelnök úr a napirendi pontot szavazásra bocsátotta.
A tagok 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.
17/2018 (V. 28.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte és határozatával elfogadja az az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program által meghirdetett, „A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás támogatása”
című pályázati felhívásra benyújtott „Ipar 4.0-val kapcsolatos kihívásokra való felkészülés az Arrabona EGTC területén” című pályázaton való részvételt.
Az Arrabona EGTC Közgyűlése felhatalmazza az igazgatót a pályázattal kapcsolatos további dokumentumok aláírására és kiadására,
valamint a felmerülő további eljárási cselekmények megtételére.
A Közgyűlés sikeres pályázat esetén kötelezettséget vállal a 85%os támogatási intenzitású projekt megvalósításához szükséges,
utófinanszírozásból adódó költségek megelőlegezésére, valamint
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az 15%-os önerő biztosítására a 2018., 2019., 2020. és 2021. évek
saját költségvetés terhére.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

16. napirendi pont
Javaslat a Duna Transznacionális Program által meghirdetett, „A Duna hagyatéka – Határon átnyúló együttműködés és innováció a turizmussal kapcsolatban” című pályázat előkészítése és benyújtásához utólagos jóváhagyására
Alelnök úr megkérdezte a Közgyűlést, kíván-e bárki hozzászólni a 16-os napirendi pont előterjesztéséhez. Hozzászólás, kérdés hiányában Alelnök úr a napirendi pontot szavazásra bocsátotta.
A tagok 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.
18/2018 (V. 28.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte és határozatával elfogadja a Duna Transznacionális Program által meghirdetett, „A Duna hagyatéka – Határon átnyúló együttműködés és innováció a turizmussal kapcsolatban” című pályázaton való részvételt.
Az Arrabona EGTC Közgyűlése felhatalmazza az igazgatót a pályázattal kapcsolatos további dokumentumok aláírására és kiadására,
valamint a felmerülő további eljárási cselekmények megtételére.
A Közgyűlés sikeres pályázat esetén kötelezettséget vállal a 95%os intenzitású projekt megvalósításához szükséges, utófinanszírozásból adódó költségek megelőlegezésére, valamint az 5%-os önerő biztosítására a 2018. és 2019. évek saját költségvetés terhére.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal
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Alelnök úr megköszönte mindenkinek a részvételt, és további hozzászólás hiányában lezárta az ülést.

K. m. f.
Dr. Hájos Zoltán

Lendvai Ivánné

alelnök

hitelesítő

Sárkány Péter
igazgató
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