lt,,,

Jeqvzőkönvv
a Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás 2010. december 8-i üléséről

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Dr. Páva Zsolt: köszönti a jelenlévőket, a mai ülésen már érdemi munkát

folytatnak.
Néhány vendéget név szerint is köszönteni

kíván: Ljiljana Pancirov főkonzult,

Tibor Hebar-t Lendva város polgármestere helyett vesz részl. az ülésen,
Stephan Ribic elnököt Eszékről, Zeljko Jakopovic-t Pozeva Slavon megye
főispán-helyettesét, Mile Pavicsics-et Kaptov község polgármesterét Horvátországból.

Elsőként ismerteti a napirendi sort.
Megkérdezi, hogy a napirendi sorral kapcsolatban van-e egyéb javaslat?
Mivel módosító javaslat nem érkezett kéri szavazzanak a napirendi sorról.
Meoállapítja. hooy a közqyűlés 23 eqvhanoú ioen szavazattal a napi_
rendi sort elfoqadta.

Napirendi sor:

1.)
2,)
3.)
4,)
5.)
6.)
7,)

Az EGTC elnökének beszámolója
Ú1 tagot<

felvétele

Az EGTC egyezményének és alapszabályának módosítása
Az EGTC munkaszervezetének bemutatása
Az EGTC közgyűlése 2011. évi munkatervének elfogadása
A Felügyelőbizottság ügyrendjénekjóváhagyása
Egyebek
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Napirend tárqvalása:

1.)

Az EGTC elnökének beszámolóia

Dr. Páva Zsolt: az elmúlt időszak nem volt könnyű, mivel a megalakulás augusztus 31-én történt, ami már nagyon közel volt a választási kampány időszakhoz, ami megelőzte az október 3-i magyar önkormányzati választásokat.
lgy nem volt lehetősége arra, hogy az EGTC ügyeit napi szinten kezelje,
ezért történt, hogy a második ülésre decemberben kerül sor.
Ez a néhány hónap arra szolgált, hogy megpróbálták feltérképezniazokat
akik csatlakozni kívánnak az EGTC-hez. Az országon belül is számos tárgyalást folytattak, majd az erre vonatkozó napirendi pontnál ismertetni fogja,
hogy mely városok kívánnak csatlakozni, Szlovéniában személyesen tárgyalt
Lendva község polgármesterével aki ott az EGTC megbízottja, arről informálta, hogy nagyon sok egyeztetés történt ott is, FelkértékSzlovénia Köztársasági elnökének személyes tanácsadóját Lipic tábornok urat, hogy alelnökként
csatlakozzon majd az elnökséghez, jlletve több területi és települési önkormányzattal folytattak tárgyalásokat. Úgy tűnik, hogy újabb tagokkal bővül az

EGTc.

Horvátország tekintetében is elmondható, hogy komoly az érdeklődés, azonban az ottani jogi helyzet nem teszi lehetővé, hogy önkormányzatok közvetlen döntéssel csatlakozzanak az EGTC munkájához. Nemrég találkozott a
Magyarország zágrábi nagykövetével, illetve magyar kormányzati személyekkel, van remény arra, hogy a közeljövőben létrejövő miniszterelnöki találkozón - ami a horvát és a magyar miniszterelnök között jön létre - ez a téma
szóba kerül, így reméli, hogy a jelenlegi szigorú szabályozás oldódni fog a
találkozó után,
Fontosnak tartja, hogy a megkezdett munkát támogassák, azok a tudományos műhelyek kutatóbázisok segítsékaz EGTC munkáját. A Pécsi Tudományegyetemen már rég óta működik EU-s képzés,különös tekintettel az
EU-s jogi továbbképzésre, ez az EGTC szempontjából hasznosítható lenne.
Tárgyalásokat folytatnak a pécsi Tudományegyetemmel, hogy miként lehetne ezeket az erőforrásokat kihasználni. Éppen emiatt ma a 4.) napirendi pont
keretében tárgyalt módosítás elfogadásával az egyetemek is be tudnak lépni
az EGTC-be. Ez nem csak a magyar egyetemeket érinti.
A munkaszervezet megkezdte a működését, a munka beindulásához Pécs
város adja a munkaszervezetet, Girán János igazgató beszámol majd egy
napirendi pont keretében az eddig történtekről.
Magyarországon a jogi háttér tekintetében annyi változás történt, hogy december 4-én lépett hatályba az a mődosító törvény - amit a Parlament el is
fogadott - ami az EGTC bírósági bejegyzés előfeltételeként meghalározza,
hogy a magyar kormány által kijelölt hatóság engedélyétis be kell szerezni.
Ennek az engedélynek a részleteiről egy külön kormányhatározat vagy rendelet szabályoz, amit még nem ismernek.
Jelzi, hogy a magyar szabályozás az Európai Területi Együttműködés Cso_
portosulás nevét megváltoztatta, a magyar jog az Európai Területi Társulás
nevet használja, ez véleményeszerint nem befolyásolja a tevékenységüket.
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Az elnökség a mai közgyűlés előtt tartotta ülését,az ülés napirendi sorát jóváhagyta, továbbá a Pannon ETT igazgató-helyettesének megválaszotta dr,
Mikes Evát. Az elnökség munkájáról és az itteni tevékenységérőlállították
össze azt a működési mechanizmust, amit követni kívánnak. Ennek része
többek között, hogy az elnökség üléseit egyfajta rotáció keretében látja el,
vagyis, hogy ma Pécsett üléseztek, jövő januárban valószínűleg Lendván
tartanak egy újabb elnökségi ülést. Javaslatuk, hogy az elnökség igény szerint ülésezzen, de mindenképpen évente legalább kétszer, a közgyűlést is
évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, ennek előkészítéséhezle_
galább két elnökségi ülés szükséges,
A beszámolóról szavazni nem kell, kéri a beszámoló elfogadását.

2.|

Úi taqok felvétele

Dr. Páva Zsolt: az előző napirendi pontnál már említette, hogy számos megkeresés történt a részükről, A közgyűlés szám ára 5 csatlakozó partnert java_
sol támogatásra, Szekszárd megyei jogú város, Váralja község önkormányzata, Szigetvár városa, Keszthely, és Egervár. Ezek a jelöltek, amelyekről
szavazni kellene.
Megkérdezi elsőként Szekszárd képviselőjét, hogy kíván-e észrevételt tenni?

Kővári László: Szekszárd Megyei Jogú Város Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának vezetője, a polgármesterük elfoglaltsága miatt személyétbízta
meg a képviselettel.

Dr, Páva Zsolt: mivel a képviselőhöz kérdéstnem érkezett, kéri, szavazzanak Szekszárd megyei jogú város csatlakozásáról.
Meqállapítia. hoqy a közqvűlés 23 eqyhanqú iqen szavazattal a javaslatot elfooadta.

Váralja község részéről a jelenlévő képviselő nem kíván szólni ezért kéri,
hogy szav azzanak a csatla ko zásáről.
Meqátlapítja. hooy a közoyűlés 23 eqyhanoú iqen szavazattal a iavaslatot elfogadta.

Kolovics János: Szigetvár polgármestereként tevékenykedik,

ÖrÖmmeI veszi, hogy az

el a csatlakozását.

a

város
EGTC tagjai közé kerülhet, kéri a közgyűlést fogadja

Dr. Páva Zsolt kérdés,észrevételnincs, kéri szavazzanak Szigetvár város
csatlakozásáról.
Meoállapítja. hoqv a közovűlés 23 eqvhanqú iqen szavazattal a iavas_
latot elfooadta.
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Karádi Ferenc: Nagykanizsa város alpolgármestere, és Keszthely város
polgármestere kéréséremindkét várost képviseli. A jegyzőkönyv számára

elmondja, hogy mindkét város nevében kíván szavazni, eddig is ezt tette és a
továbbia kba n is ezt kív ánja ten n i, természetese n m eg b ízássa l rendel kezi k.

Dr. Páva Zsolt: ezek szerint a mai ülésen Karádi Ferenc a már tag Nagykanizsa városát és a most csatlakozni kívánó Keszthely városát is képviseli.
Ké ri szava zzanak Keszthe ly vá ros csatl a kozásá ró l.
Meoállapítia, hooy a közgyűlés 23 eqyhanoú ioen szavazattal a javaslatot elfoqadta

Egervár község részérőla jelenlévő képviselő nem kíván szólni ezért kéri,
hogy szavazzanak a csatlakozásáről.
Meqállapítja, hoqv a közgyűlés 23 eqyhanqú iqen szavazattal a javaslatot elfoqadta.

3.)

Az EGTG egvezménvének és alapszabálvának módosítása

Dr. Páva Zsolt: a beszámoló során utalt arra, hogy a mai állapot szerint
egyetem nem lehet tagja az EGTC-nek, véleménye szerint ezt az állapotot
korrigálni kell, éppen ezért ez a módosítás ezt a nyitást tartalmazta. A felsőoktatásban különböző egyetemi képzésekben érdekelt intézményekvagy
műhelyek ettől fogva hivatalosan is tudnak csatlakozni, Ez lenne az egyik
módosítása, a másik pedig, hogy a magyar jogszabályok az EGTC nevét
Európai Területi Társulásra változtatták, ezt szükséges átvezetni a jogszabályban.
Más javaslat nem érkezett, ami az alapszabály módosítására irányulna.

Dr. Páva ZsoIt: miután a napirendi ponthoz nem volt több kiegészítés,ezérl
kéri, hogy szavazzanak a módosításokról.
Kéri az új tagokat, hogy vegyenek részt a szavazásban,
Meqállapítja. hoqy a 28 eqvhanqú ioen szavazattal elfoqadta az EGTC
egvezménvének és alapszabályának módosítását.

4.|

Az EGTC munkaszervezetének bemutatása

Dr. Páva Zsolt: a munkaszervezet bemutatására utalt, hogy a pécsi önkormányzat felügyelete alatt folyik a tevékenységfolytatása, felkéri Girán János
igazgatót, hogy erről pár szóban tájékoztassa a közgyűlést.

Girán János: az EGTC munkaszervezetéről elmondja, hogy az az operatív
testület, ami a közgyűlés, és az elnökség döntéseit a napi gyakorlat szintjén
végrehajtja. A szervezeti felépítéséttekintve a munkaszervezet egy igazgatóból és minden tagországból, egy igazgatóhelyettesből áll, Az elnökség a
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mai napon igazgatóhelyettesi felkéréstfogalmazott meg, és igazgatóhelyettessé választotta dr. Mikes Évát magyar részről. Másrészt felkérte a szlovéniai partnereket, hogy gondolják át a szlovén fél részérőltörténő igazgatóhelyettes jelölését. Operatív szinten az igazgatő, igazgatóhelyettesek tartják
majd a kapcsolatot a különböző országok együttműködését tekintve,
Struktúra szempontjából elmondható, hogy két részből áll össze a munkaszervezet, az egyik a Polgármesteri Hivatal kabinetjének a részekéntevékenykedik, a másik részétpedig a nemrég alakult Városfejlesztési Kft tesz ki,
melyről majd dr. Meza Péter ügyvezető fog beszélni.
A Pécsi Városfejlesztési Kft Pécs város 100%-os tulajdoni fejlesztésű cége, a
szervezési bonyolítási feladatok, valamint a tervezési programozási feladatok
szervezetileg némiképp elválnak egymástól, de a teljes operatív szervezet
struktúráját tekintve egy egységet képeznek, A közeljövőben, ami a munkaszervezet feladatként megjelenik, három fő pontban foglalható össze:
A programozás időszaka, az előzetes igények felméréseés rendszerezése
és programba foglalása kell, hogy megtörténjen az EGTC által határolt térségben, elsősorban gazdasági hatásait tekintve. Azehhez szükséges előkészületek tervezések, Ezt követően a tervezett programra alapozva a forrás
megteremtése, az EGTC sajátos helyzetéből adódóan külön önálló források
állnak a rendelkezésére az unió szintjén, amelyek az EGTC szerveződések
számára állnak rendelkezésére. Tekintettel arra, hogy még nincs sok EGTC
bejegyezve, sok még a programozás szintjén tart ezért nagyobb eséllyel indul az, aki előbb tud egy programozási munkaszakaszt befejezni és ez alapján a forrásokra pályázni, A forrásteremtés után következhet a megvalósítás,
mindazon fejlesztési, együttműködési tevékenységek operatív megvalósítása, amely miatt létrejöttaz EGTC.
A munkaszervezet hozzávetőlegesen 10-15 ember munkáját tudja igénybe
venni, akár szervezési, ügyviteli, tervezési, programozási feladatokról legyen
szÓ. Úgy tűnik ez a kapacitás az első időkben megfelelő lesz azokh oz a feladatokhoz, amelyeket el kell végezni ahhoz, hogy legalább a forrás előkészítő
időszakhoz is adott esetben a rendelkezésre állő pályázatokra is megfelelően
fel tudjanak készülni. Szükség esetén a későbbiekben külső szakértőket és
cégeket is be lehet vonni.
Felkéri dr. Meza Pétert, hogy a Fejlesztési Kft, illetve a programozási helyzet
ismertetésével folytassa a bemutatást.
Dr. Merza Péter: köszönti a közgyűlést, röviden elmondja, hogy miként készÜlnek a 2011-es évre, és milyen szolgáltatásokat kíván Pécs M.J. Város
Önkormányzata megbízásából felkínálni az EGTC-nek, A Városfejlesztési Kft
Pécs város EU-s pályázatait valósítja meg, illetve jogelőd szervezetként a
Pécs2010 Menedzsment Központ Kht-val az EKF beruházásait vitték vé9hez. Ezzel végrehajtották az ország legnagyobb közterület-megújítási programját, és beruházásait. Ez a tapasztalat jó lehet ahhoz, hogy Pécsi Városfejlesztési Kft felkínálja ingyenes szolgáltatásként az összes Pannon EGTC
tagnak, hogy ha bármilyen határ menti programban pályázni kívánnak, akkor
egy szolgáltatás formájában segítenek a pályázatokat összerakni. Kéri, hogy
egy e-mail címet jegyezzenek meg, pannoneqtc@pecs2O10.hu. Erről az email címről érkezik majd egy felkérő levél, amelyben össze kívánják gyűjteni
az EGTC területén lévő együttműködési formákat, struktúrákat, másrészt az
Összes olyan projektkezdeményezést, amiben esetleg a segítségüket kérik.
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A pécsi önkormányzat viszont szeretne egy projektet is előkészíteni, szintén
az e-mail-es megkeresés alapján 2011, L negyedévében szeretnének egy

pályázatot összerakni, amit meg kíván pályázni a pécsi önkormányzatvezető
partnerként valamelyik forrásnál - a programról még folynak az egyeztetések
ahol az EGTC-hez kapcsolódóan a résztvevő önkormányzatok számára
egy együttműködési hálózat kialakítását hálózza, ebben kérik a tagok segít
ségét.
A cél, hogy 2011,l, félévénekvégérelegyen egy olyan projekt, ami alapján
eljutnak a potenciális támogatókhoz és a formális struktúrát át tudják alakítani, vagy hasznosítani forrásszerző struktúraként,
Nem a pécsi önkormányzat céljainak a kizárólagossága a fontos, hanem,
hogy minden EGTC tag számára megtalálják az együttműködés felületeket.
Ezt szintén az említett e-mail címen keresztül 2011. januárjában, februárjában fogják előkészíten i,
Dr. Páva Zsolt polgármester fontos szerepet szán az EGTC-nek az 2011, l,
félévimagyar EU elnökség keretén belül szeretnék elősegíteni, hogy azokban az uniós nemzetközi támogatási programokban, ahol mé9 Horvátország
nem tud teljes jogú tagként szerepelni a 2013-as tervezett EU-s csatlakozás
előtt elérjék.Azt kívánják elérni, hogy 20'l3 előtt ne csak az uniós tagországok tudjanak részt venni ezekben a programokban, hanem pl. a Centralt is
valamilyen szinten nyissák meg már Horvátország előtt is. 20'13-tól gyökeresen átalakul az unió támogatási mechanizmusa, viszont ezzel egyidejűleg az
EGTC-re alapozott határ menti együttműködések előtérbe kerülnek azálta|
hogy csökken a kohéziós és versenyképességi célokra felhasználható támogatások nagysága, így a kevésbéjelentősnek tűnő határ menti támogatások
fo ntossága felértékelőd ik,
A Pannon EGTC-vel az a céljuk, hogy a saját jövőjüket maguk próbálják meg
megoldani a Dráva-Mura térségében.Ehhez egyrészt a projektfejlesztési
támogatást nyújtják, másrészt egy konkrét projektet készítenekelő 2011. l,
félévére.Stratégiai szempontból pedig a legfontosabb, hogy a polgármester
vezetésévelPécs ,,úttörője" lesz annak, hogy a 2013-as tervezet csatlakozás
előtt is már a hivatalos politika szintjén is megjelenjenek azok az igények,
hogy projektjavaslatokkal együtt érdemes lenne megnyitni ezeket az uniós
forrásokat.
A Városfejlesztési Kft-ben horvátul anyanyelvi szinten beszélő kollega van,
megoldott a kommunikáció, szívesen állnak a rendelkezésre. Januárban az
említett e-mail címen megindul a hivatalos kapcsolatfelvétel, és megvizsgál_
ják, hogy a 2011-es évben milyen lehetőségek vannak. 2013-tól nagyon sok
fejlesztési forrás áll majd a rendelkezésre, az a cél, hogy az elkövetkezendő
1-2 évben úgy rakják össze az EGTC formális struktúráját, hogy a pályázatokban kedvezményezettként tudjon megjelenni, és a tagoknak minden pályázati tevékenységét akár a magyar szervezetek felé - tudják megfogalmazni, és minél több sikeres pályázatot tudjanak készíteni.
A városi és a Baranya megyei önkormányzat részéről rengeteg olyan támogatási program volt már, ahol együttműködtek horvát partnerekkel, de soha
nem volt még lehetőség arra, hogy szervezet keretek között egy formális
struktúrában tegyék ezt meg. 2013-ig el szeretnének jutni addig, hogy a határ
menti térségekfejlesztéséreálló nagy összegű forrásokba hatékonyabban
tudják a helyi érdekeket bevonni, ne pedig központi kormányzatok által kijelölt nagy programok fussanak a helyi identitásokkal párhuzamosan.

-

-
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Dr. Páva Zsolt: további észrevételnem lévén,a napirendi pontot lezárja,
mivel tájékoztatóról van szó szavazni nem kell.

5.)

Az EGTC közqvűlése 2011. évi munkatervének elfoqadása

Dr. Páva Zsolt: 2011-ben két közgyűlést szerveznek, tavasszal és ősszel.
Az első tavaszi ülésre hat napirendi pontot javasol, Munkabizottságok meg_

választása, ,,A bizottságok munkatervének elfogadása", ,,Az elnökség munka_
tervének elfogadása", ,,EGTC igazgatójának beszámolója", a bejegyzés állásáról, ,,Az EGTC nemzeti támogatás kérdései",valamint ,,A rendelkezésre
dlló pályázati lehetőségek".
Osszel pedig ,,Az elnökség és a bizottságok szakmai beszámolójának és
munkájának áttekintése", ,,lgazgatói beszámoló a pályázati lehetőségekről",
,,Beszámoló az EGTC munkaszeryezetének szakmai m unkáj áről",,,Az EGTC
egyezményébenfoglalt célok teljesülésénekáttekintése", ,,Pályázatok áttekintése". Ezek az elnökség javaslatai, mivel további hozzászőlás nincs, kéri,
szavazzanak a m unkaterv elfogadásáról,
Meqállapítja. hoqy a közqvűlés 28 eqyhanqú iqen szavazattal a 2011,
évi Munkatervet elfoqadta,

7.|

A Felüqvelőbizottsáq üqvrendiének ióváhaqvása

Dr. Páva Zsolt: az elmúlt ülésen létrehozták a felügyelőbizottságot, amely a
közgyűlést megelőzően ülésezett, elnökének megválasztotta Patay Vilmost
Dombóvár delegáltját.
Felkéri az elnököt röviden ismertesse a FEB ügyrendjét.

Patav Vilmos: tájékoztatja a közgyűlést, hogy a mai napon 13.00 órakor tartott FEB ülésen két napirendi pontot tárgyaltak, ,1, A FEB elnök megválasztása", valamint a ,,2 A FEB ügyrendjének elfogadása".
A FEB működésére a csoportosulás alapszabálya tartalm az szabályokat, az
Ügyrend két lényeges pontjáról kíván tájékoztatást adni. A FEB testületként
jár el, csak akkor határozatképes, ha az ülésen minden tagja jelen van, a

határozatát egyszerű többséggel hozza, A FEB tagjai minden esetben személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A FEB-et az elnök
hívja Össze és vezeti le, szükség szerint, de évente legalább két alkalommal,
Ellenőrzi a csoportosulás működését és gazdálkodását, valamint köteles
megvizsgálni a csoportosulás elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést,
továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. Ezek az ügyrend főbb pontjai.
Dr. Páva Zsolt: az elnök tájékoztatójához kiegészítésnincs, kéri, szavazzanak az ügyrend elfogadásáról.

B

Meqállapítja. hogy a közqvűlés 28 eqvhangú iqen szavazattal a FEB
üqyrendiét elfoqadta.

8.)

Egvebek

Dr. Páva Zsolt: e napirendi ponthoz észrevételnincs. A közgyűlésrőljegyzőkönyv készül, ezérl felkéri Pfeffer Józsefet, Bogád polgármesterét, valamint
Tibor Hebart, Lendva küldöttjét, hogy hitelesítse a jegyzőkönyvet, kéri a közgyűlést, szavazzanak az általa tett javaslatról.
Meqállapítja, hoqv a közqyűlés 28 eqvhanqú iqen szavazattal Pfeffer
Józsefet és Tibor Hebart meqválasztotta a jeoyzőkönvv hitelesítőjének.

Ezzel a mai közgyűlés végéhezértek, megköszöni
ülést bezárja.

a testület munkáját, az

k.m.f,

Dr. Páva Zsolt
levezető elnök

A jegyzőkönyv hiteléül:

pfeffer József
jegyzőkönyv h itelesítő

Tibor Hebar
jegyzőkönyv hitelesítő

