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Jeqvzőkönvv
a Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
201í március 30-i üléséről

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Nagv Kálmán: köszönti a megjelenteket, jelzi, dr. Páva Zsolt rendkívüli el_
foglaltsága miatt csak később tud csatlakozni. Megállapítja, hogy a közgyűlés
határozatképes, mivel a tagok több mint fele személyesen vagy meghatalmazott útján jelen van.
Kéri szava zzanak a napirend i javaslatról.
Meoállapítja. hogy a közqyűlés 49 eoyhanqú iqen szavazattal a napi_
rendet elfoqadta.

Napirend:

1.)
2.)
3.)
4.)
1.)

Az EGTC elnökének beszámolója
Ú1

tag felvétele

Az EGTC egyezményének és alapszabályának módosítása
Egyebek

Az EGTG elnökének beszámolóia

Naqv Kálmán: múlt év december 4-én hatályba lépett az EGTC magyarországi tÖrvény módosítása, amely a bírósági bejegyzés előfeltételéül szabja
meg a Kormány által kijelölt hatóság engedélyét.Ez a kijelölt hatóság a Közigazgatási és lgazságügyi Minisztérium, amelyhez meghatalmazott ügyvéd
útján benyújtották a bejegyzési kérelmüket. A minisztérium egy végzésben
hiánypótlást írt elő, melyet az egyezmény és az alapszabály módosításával
tudnak teljesíteni. Ezt a tagok megkapták.
A hiánypótlásra megszabott határidő a végzéskézhezvételétőlszámított 10
nap, ezért kellett a közgyűlést ilyen rövid úton összehívni.
A szlovén nemzeti engedélyezéstárgyában is folytatódik a szakmai egyezte_
tés, szlovén észrevételekügyében is várhatóan néhány ponton módosítani
kell az alapszabályt, reményeik szerint ez mé9 a nyár előtt megtörténik,
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A hiánypótlásokból az egyezmény és alapszabály módosítását nem igénylő
hiánypótlás a végzéselső pontjának felvetése alapján az egyezmény és az
alapszabály a meghatalmazott dr. Turi Ákos ügyvéd által ellenjegyzésre került, vagyis ezt a hiánypótlást már teljesítették.
2.) Úi taq felvétele

Naqv kálmán: javasolja, hogy tárgyalják meg a belépéshezBqaváros fel-

vételi kérel m ét, a szü kséges doku mentu mokat rendel kezésre bocsátotta.

A

kérelemhez hozzászólás nincs, kéri szavazzanak Baja város EGTC-be

való felvételéről.

Meqállapítia, hoov

a közqvűlés 49 eovhanoú szavazással

Baja várost felvette az EGTC sorába.

3.)

elfoqadta

Az EGTG eqvezménvének és alapszabálvának módosítása

Nagy Kálmán: elsőként a közgyűlés a jogszabályváltozás miatt a Pannon
Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás nevét,
Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásra változtatja, és a
néwáltozást az iratokon átvezeti. A múlt év decemberi törvénymódosítás az
EGTC megnevezés helyett Európai Területi Társulás nevet kéri megjelölni.
Erről már a decemberi közgyűlés határozatot is hozott, A végzésmásodik
pontjának felvetése nyomán csatolják a mellékletet az alapító tagok felsoro_

lásával és a terület meghatározásával.
A végzés3. pontjának felvetése során az alapszabály az elnökről az elnökségről azigazgatóról, azigazgató-helyetteseiről, illetve a FEB tagjairól szóló,
azújparagrafus számozás szerint 43.§ (1) bekezdés,44.§ (1),46.§ (1) bekezdés, 47.§ (1), és a 48.§ (3) bekezdésének pontjai kiegészülnek a tisztség
megszűnésétmeghatároző rendelkezéssel.
A kÖvetkezők szerint módosul az alapszabály, a tisztségviselő megbízatása
megszűnik a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, lemondás_
sal vagy a tisztségviselő halálával, Az igazgató megválasztásáról szóló, azúj
paragrafus számozás szerint 46.§ (1) bekezdés, továbbá kiegészül az igazgató megbízatása időtartamának meghatározásával az alábbiak szerint. A
társulás közgyűlése az elnökség javaslatára 4 éves időszakra választja meg
az igazgatót. Ennek az indoklása, hogy a javaslatuk szerint az egyéb választott tisztségviselők 3 éves mandátumával, az igazgató mandátuma, a munka
zavartalan folytatása miatt nem essen egybe. A tisztségviselők 3 éves mandátumot kaptak a közgyűléstől, az igazgatót pedig 4 évre javasolják megválasztani.
A végzés4.)-5.) és 6,) pontjának felvetése nyomán a Pannon Európai Területi Társulás közgyűlése úgy dönt, hogy nem kíván közhasznú tevékenységet
folytatni, ezéri az erre vonatkozó rendelkezéseket törli az egyezményből és
az alapszabályból. Az egyezmény 7.§ második mondata a következő:
,,.,,illetve a közhasznúságú nyilvántartásba vétellel csoportosulás nyilvántartási adataik kiegészülnek a közhasznúsági fokozatra" szövegrész törlésre
kerül.
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Az alapszabály preambulumának (3) bekezdéséből törlésre kerül a közhasz-

nú tevékenységre való utalás, így a 8.§ második mondatát idézi: ,,,..illetve a
közhasznúságú nyilvántartásba vétellel csoportosulás nyilvántartási adataik
kiegészü nek a közhaszn úság i fokozatra" szöveg rész tö rlésre kerü lt.
Minden közhasznúságra vonatkozó megjegyzést törolni kell az alapszabályból.
A 29.-30.-31.-32. és 33,§ pontjait a közgyűlés törölte, ezzel az alapszabály
további pontjai értelemszerűen átszámozásra kerültek. Az új számozás: 42,§
(2) bekezdés, eredeti m.) és n.) pontja törlésre került, Azúj számozás szerinti
42.§ (7) pontjából a közhasznú tevékenységre vonatkozó rendelkezések tör_
lésre kerültek. Az új számozás szerinti 42.§ eredeti (8) pontja törlésre került,
ugyanezen paragrafus (16) bekezdés, azúj (15) bekezdés pontjáből aközhasznú kifejezés törlésre került.
Az új számozás szerint 42.§ eredeti 18.) új 17 ,) pontjából a közhasznúságú
jelentés kifejezés törlésre került. Az új számozás szerinti 44.§ 2F.) pontjából
a közhasznú kifejezés törlésre került,
Az Új számozás szerint 48.§ eredeti 12,) pontja törlésre került, továbbá a
48.§ eredeti (15), új (14) bekezdés c.) pontja törlésre került. Ezek alapján a
nonprofit, de nem közhasznú szervezetként fognak működni.
A végzés7.) pontjának felvetése alapján az alapszabály az új paragrafus
számozás szerinti 48.§ (17) bekezdését a közgyűlés megváltoztatla, az alábbiak szerint:
Ha a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekébenszükséges
intézkedéseket nem teszi meg a FEB köteles haladéktalanul értesítenia törvényességifelügyeletet ellátó, a társulás székhelye szerinti illetékes ügyészt.
Ennyi lenne az alapszabály és az egyezmény módosítása, az új törvényi előÍrások és a Közigazgatás és lgazságügyi Minisztérium végzésénekmegfelelően. Megköszöni dr. Mikes Évaés stábja munkáját.
l

Dr. Mikes Éva:megköszöni dr. TÜri Ákos ügyvéd munkáját, aki azelőkészítésben segítségükre volt, és a bejegyzési eljárásban is a segítségükre lesz.
A közhasznúság kérdéseaz egyetlen érdemi ügy, ami az észrevételben,
végzésbenszerepelt. Ennek ugyan néhány részletszabály tisztázást kérte a
minisztérium, mint engedélyező hatőság. Azért javasolják, hogy a közhasznú
tevékenységet ne végezzen az EGTC, mert szlovén oldalról is elkezdődtek a
szakmai egyeztetések ésjónéhány pont van - éppen aközhasznúságú tevékenysége szabályozásával kapcsolatban, amely alapján már látható, hogy a
szlovén Nemzeti Hatóság kifogása tárgyát képezi. Ezért azt gondolják, hógy
majd vissza kellene erre térni, egyszerűbb ezt úgy kezelni, hogy a közgyűléi
kinyilvánítja, hogy közhasznú tevékenységet nem folytat az EGTO. véleményünk szerint ez nem jelent különösebb problémát a további munkában.
Arról nem is beszélve, ha a nemzeti engedélyezéseken túlvannak, akkor erre
a kérdésrevissza is térhetnek.

Naqv kálmán: további hozzászőlás nem lévénkéri szavazzanak az EGTC

a

lapsza bá lyá na k és egyezm

é nyének módosításá

ról.

Meqállapítia, hooy a közqvűlés 50 eqvhanoú ioen szavazattal elfoqad_
ta az eoyezménv és az alapszabálv módosítását.

4
rl

A jegyzőkönyv hitelesítésérefelkéri Pfeffer Józsefet és Tibor Hebart, erről
kéri szavazzanak.

Meqállapítia, hogy a közqyűlés 50 egyhanqú iqen szavazattal a javaslattal egvetért.
Dr. Turi Ákos: jelzi, hogy a magyar tagok tekintetében a jóváhagyás ezzel a
hiánypótlással a klM részéről várhatóan jövő hónap elejére közepére megszÜletik. Ahhoz, hogy az EGTC-t a fővárosi bíróságon nyilvántartásba vegyék, ahhoz a szlovén tag jóváhagyása szükséges, az egyeztetések megkezdődtek, majd ez után a szlovén tag jóváhagyását kell segíteni a közvetkező közgyűlésen.

Naqv Kálmán: megköszöni a munkát, kéri tagokat, hogy távozásuk előtt a
dokumentumokat írják alá, a következő közgyűlés még nyár előtt várható.

k.m.f.
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Nagy Kálmán
levezető elnök

A jegyzőkönyv hiteléül:

Tibor Hebar
jegyzőkönyv hitelesítő

