PAnn0n a

a

JEGYzOKOnw
a pANNON

nUn6rer rnntnnrr rAnsulAs

2018. okt6ber 26. napj6n, Pdcsett megtartott k6zgyfiI6s6nfl

Madaras 7alt6n, a Pannon ETT elniike:
Ktisz6nti a megielenteket. Megillapitja, hogy a Kdzgyfil6s 12.00 6rakor nem hat6rozatkepes, igy a
megismdteh Kdzryfildst a rneghiv6ban jelzettek szerint 12.30 6nira hivja dssze, mely az eredei
napirenden szuepl6 iiryekbeq

a

jelenlev6k riltal kepviselt l6tszimt6l frggetlenfll hatrirozatkepes.

Jelzi, hogy a K0zgrtil6s el6tt az Eln0ksdg 10.00 6r6t6l tan6cskozott, €s elfogad6sra javasolja a
napirandi pontokat.

Madaras Taltto, a Pannon ETT elndke:
12.30-kor megnyitja a kSzgrfllist. A meghiv6 szerinti napirendet javasolja elfogaddsna:
NAPIRBITID:

1.

APennon ETf

2.
3.
4.
5.
6.

Igazgat6i besz6mol6

{

ehdkdnekbe,mutatkozdsa

Tagfelvdtel

A Parnon ETT horvit alchdkeinek megv6lasztAsa
Javaslat szerrrezeti 6talak{tAsra

Az "INTER VENTITRES - Policies to promote the internationalisation of SMEs for more
competitive regional ecosystems in border areas of the EU" cimff INTERREG EUROPE
phly

6at benyuj t6s6nak j6vihagyisa

7. A ,,CrossMarkets - Institutional cooperation to enhance cross-border selling
markets" cimii b-solutions

pilyilnt

at local farmers'

benyftjt6siflnak j6v6hagy6sa 6s besz6mol6

a

palydzat

eldrehaladAsir6l

8. Ddnt€s a Pannon ETT fi6ktelepeinek nyit6s6r6l
9. Beszimol6 benyljtand6 p6ly6zatokr6l
10. Egydb

Kdri, hogy savazzanak a napirendi pontolc6l. A kdzgyiilds a napirendi pontokat eryhangulag
elfogadja.

I

l.

naoirend: Ieazgat6i beszdmol6

Msdaras Zoltdn, r Pannon ETT elndke:
Elmondja, hogy a jelenleg Baranya Megyei K6zg5dles eln6ki pozici6jit t6lti be, kordbban a
Teriiletfejlesadsi Bizotts6g eln6ke volt. A v{llalkoz6i szfCra is ismert a szam6ra, & fontosnak tartja a
helyi v6llalkozAsok erdsitdsdt. Nag hangsrily fektet a horvit-magyar kapcsolatok er6sit6s6re,
felkereste a horv6t zsupdnokat, €s sz6mos k6z6s programot sz€rveztek A horv6t es magyar hat6rmenti
megydk er6ssdgei 6s gyenges6gei hasonl6ak, melyet kihaszr6lva ktizdsen lehet eltire haladni, 6s
fejlSdni.
A 2. napirendi ponthoz felkdri dr. G6nd6c Andr6s igazgat&.
2. nsoirend: Isazqat6i beszimo16

dr. G6nd6c Andrds, a Pannon ETT igazgat6:

Az elmtlt kozgiiil6sunk 2018.

februrl.Lrjdban Eszdken

volt. Az az6ta eltelt idoben az ott kijelolt

p6ly6zati ds szervezeti cdlokat pr6b6ltuk megval6sitani. Els6kint a 2017. janurirj6ban induh SHARE
projekt mene&sment 6s szakmai feladatait hajtottuk v€gre. A projekt szakmai produktuma a kulturalis
partners6g, egyiittmrik6dis t€mdrj6ban kdsziilt. 2018. december 3l-dn zirul a projekt els6 fdzisa.
RemCli, hogy a kialakult partn€rsCg es a tapasztalatok eS/ kds6bbi projekr sorin tudnak hasznosulni.
2018. jrinius 224n adtabe a Pannon ETT, mint vezel6 partner az INTERREG EUROPE 4. felhiv6sa,
2. prioritis KKV-k versenykepess6ge keret6ban, az "INTER VENTURES - Policies to promote the

internationalisation of SMEs for more competitive regional ecosystems in border areas of the EI--f' cimff
pllyizatAt. A litlylz:rt illeszkedik az Eln6k Ur eltal elmondottakhoz, hiszen a kis es ktizepv6llalati

szehort 6rinti. Lew4 hogy a horv6t-magrar e$/Uttmiikdddsben a B-light program tapasztalatai
milyeaek, a palyrizat cdlja, hory talalja meg aj6l mtik0d6 hatdrmenti egriittmffkdd€seket Eur6pAban, 6s
hasznrllja fel a tapasztalatait a ters6gben. A palylz t L3 milli6 Euro 6sszkdlts6gvetesrl, a Pannon ETT a
vezetd partner. C6l volt, hogy partnokent mris eur6pai EGTC-ket, vagy hasonl6 profilf es narys6gu
szervezeteket vonjunk be. Jelenleg a dfutest veljulq mely j0v6 €v els6 negyeddvdben lesz. Tekinwe,
hogy a p6tydzat beadAsdig a Pannon ETT kdzgyiildsdnek Osszehivdsd.ra nem volt m64 eztrl a Baratya
es Somogy Meryei Onkorm6nyzatokkal egyeztetvg veliik megilapodva teremtettiik meg a p|ly{mt
el6k6szit€s6hez sziiksdges forrdsokat.

A

Pannon ETT sikeres palyazalot adott be az Eur6pai Bizotts6g k6zvetlen kiir6siira. Nem is

nagysdgrendileg jelent6s a paly6zat (20.000.-Euro), haaem tartalnilaS, hiszen az Eur6pai Bizottsag
olyan pilot programot keres a hat5rt€rs6gben amit tiimogathat €s megism€rhet. A mi elkepzelesiirk az

volt, hory azokat a helyi termel6ket prob6ljuk segiteni, akik ma probl6m6kkal szembesiilnek a hatfron
6tnyul6 koeskedelembe4 €s megtaliljuk a megoldrlst ajogi & adminisztrativ aka&ilyoka.
2018. m,ircius6ban Briisszelben vett rCszt a,,Cross-Border Territorial Impact Assessment ofthe EGTC
Regulation" cimii worlshopon. Meghilt6k a j6l m[k6d6 ds riji6dled6 EGTC k6pvisel6it, a MOT, a
CESCI, az ESPON, a DG Regio szakembereit. A workshop c6lja az 130212013/EU EGTC-rendelet
hatirokon 6tnytl6 teriileti hatisvizsgilata volt, annak drdekdben, hogy az abban eltiin, a rendelet
alkalmazisdr6l sz6l6 jelentds 2018. augusztus 1-j6ig elkdsztilj<in. Szervezettinl szimira j6 hir, hogy az
interregion6lis szervezetek t{mogatdsara tdbb javaslat is sziiletett a 2020 utrimi id6szaka.
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A

Pannon ETT tovSbbi t6mogatisokat nyert kdzryrilisek 6s workhopok anyag6nak forditds6ra,
tolmiicsol6sisra. A 2018. februrri konferencia ut6n szdmos egyeztetest folytattunk a HU-HR CBC
priLly6zatok el6kdszites6re. Ezek kdziil a legfontosabb az a pilyizzt, amellyel 34 €we meg hrdjuk
val6sitani az ETT szervezetfejlesztCs€t egy irodah6l6zat ki6pitds6vel. A 4 iroda helyszinenek
kivilaszt6sit szlmos egyeztetds el6ae meg melynek eredmdnyekdnt Ma$/arorsz6gon Barcson 6s
Szigewriroq Horvdtorszdgban Cs6ktornyrn 6s Esz6ken nllik ETT iroda. A irodAk nltdsSra sikeriilt
hazai t6mogatest nyerni a KKM-t6l 75.000.- Euro-s dsszegben. A tAmogat s elvileg 2018. december
3l-ig haszntlhat6 fel, azonban a CBC kiir6s kdsCse miatt tArgyal6st kezdcmdnyeztfink a KKM-mel,
hogr engedilyezzdk a hosszabb hatiridtit. A c6l, hory ebMl az 6sszegb6l kezdjenek el miikddni az
iroddk, amelyet majd a CBC trimogatas fog fenntartani, mely lehet6sdget ad majd az ETT fejlesaisi
programj6nak kidolgozis6ra.

Kdszitetttink ery tanulminyt a k(lziissdgi k0zleked6sr6l a horv6t-magyar vona*oz6s6ban. Jelenleg
nincs dsszekdttetCs, de a j6 hir, hory be fog indulni a vasriti ktlzleked6s id6n decembertol P6cs is
Esz6k k6z6tt. Mi tovdbbra is fontosnak tartunk m6s kdzdssdgi k0zleked6si lehet6s6get biaositani a
hat6rmentdn, Cs tobb hat6r6tkel6 pont m€gnyit6s6t, azonban a horvat-magyar tArgyalasokb6l az
szffrhet6 le, hogy Horv6torszig schengeni csatlakoz6siiig erre nem lesz m6d, azonban ezt k6vet6en
mindkdt oldal rdszdr6l hat6rozott nyitottsag tapasztalhat6 az tlj hatrlr6tkel6 nyit6sa vonatkoaisiban. Mi
napkenden kivdnjunk tartani a krizdss6gi kiizlekedris k6rddsdt is, ds megfelelo pilylzati lehet6sdgek
eset6n az elek$omos buszktizleked6st beiaditani, akar ttibb hetysztnnel is.

Madaras ZoltriLn megadja a sz6t Natasa Tramisak Asszolynak.

Natasa

Tramisal

Esz6k-Baranya Megre:

Atadja Ivan Anusic zsup{n rlr iidv6zlet6t. Gratulfl Eln6k Urnak az rij tisas6g€hez. Megk6sz6ni, hogy
az ETT elfogadta a javaslatukat, hogy Esz6ken nyisson irod6t, mely alkalmat fog adni arra, hogy a m6r

miikod6 egytiftmffkoddst elmdlyitsiik. Az irod6t a megyei fejlesadsi iigyn6l$6gen fogj6k elhelyezni.
!a. v6qnk, hogy sz6mos olyan projektet tudunk megval6sltaoi, amelyben mindk& f6l Erdekelt.
Nagyon t6mogatj6k azt a kapcsolat felelesztdst, ami Magyarorszig Cs Horv6torsz6g kOztitt van a
kdztissdgi k6deked6s vona&oz6s6ban, Cs szint6n t6mogatj6k a ttirckv&t a P€cs es Eszdk ktizdtti
buszjiLrat bei:rtlltrisrira-

K6vAri L{szl6, Szekszrird Megrel Jogri Vlros

Atadja Acs Rezsci polgrirmester

Ur

iidv0zlet6t.

Az M6-os

aut6p6lya orszighatirig tortinii

meghosszabbit6sdr6l 6rdek16dik.

dr. Giinddc Andris, a Pannon ETT igazgat6:

A konkr6t hatirdtkel6k nyit6s6nak kdrd€se 6s az M6-os aur6p6lya kdrdCse nem zirja ki eglmrist, t6bb
infiastuktur6lis 6s k0zlekedCsi fejlesaes van el6k6szites alatt, amely t6bb ponton is kozeliti a horv6!
magyar terseg kiizleked€si infrasruktrir6it. A Magyar Konniny t6bb ponton kdzuti fejleszteseket
hat6rozotl meg, p6lddul a magyar-szlov6n hatfrszakaszon is. Az M6-os aut6p6lya fejleszt6s6re a
fon6sok rendelkezdsre 6llnak, az el6kiszites elkezd6d0tt, azonban tudomdsa szerint az aut6pdlya nem
fogla 6rszelni a hatirt, hanem el6tte megill, mert nem szilletett mdg megdllapodis a konlrdt
hat6rmetszesi pontr6l. A megrillapodds megktitdse utrfur el fog kesziilni ez a nivid szakasz is, ami most
kimarad
Tov6bbi hozzisz6l6s nincs. A ktfzgyffl6s elndke kdri, hog a Kdzgrtiles a beszAmol6 elfogadrisrir6l
szavazzan. A Ktizgyiilds az el6terjeszt6st egyhangrilag elfogadta.
A PANNON Korldtolt Felel

ssig
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Euni,pai Teriileti Tdrsulds

a Pannon

I320I&(X26) szdm hatdtozsta
Eurdpai Tefileti Tdrsulds igaz4atdja besvtunolijdnak elfogaddsdrdl

A PANNON Korldtok Feleldssig Eur6pai Teriileti Tarsulds az Alapszabdly 4l.S Q) o) ponla dltal
szabdlyozott m6don, a 2018. okt6ber 26. nopjdn tffiott kdzgt lisin a jelen lir6 tagok eghangi
szavazatdval az aldbbi hatdrozatot hozta:

A PANNON Korldtolt Felel1ssigfr Eurdpai Terileti Tdrsulds kdzgfilise igt ddnt, hogt dr. Gtindiic
Andrds igazgat6 beszdmol6jdt a jelenlivi tagok egthangi szavdzatdval elfogadja
Madaras 7-oll[n"
A

r

Pannon ETT elniike:

jegrz6kdnyv hiteleslt6 szem6lyr6l kell d6nteni. Javaslatot tesz:
- szloven oldah6l: Lendra kepvisel6jdt
- rnagar oldalr6l: P6cs kepvisebjet
-

K6ri, hogr szavazzanak

a

hfiv6t oldalr6l: Eltz&-Baranya megre kepvbel6j&

javasolt szem6lyekr6l. A k6zgrfilds

a

jelOlteka egyhangulag megv6lasztja.

3. nphend: Togfelv6tel

Madrrar Zoltln, a Prnnon ETT elndke:
Fclkdri a Kaposv6ri Egyetcmr6l Prof. Dr, Sz6vai Ferenc DSc rektor Urat, hogy mutatkozzon be.

Prof, Dr, Szlvri Ferenc DSc,

i Krposv{ri Esretem rel ort

Az egyetem sz€n6tusa egyhangtlag dtint6tt a csatlakozdsr6l, majd a miniszt€riurn, mint fenntart6 is
megadta az enged6lg. 86r fiatal egyetern, de a fejlesztdshez hozzA tud tenni. Az egyetem misszi6ja,
hogy j6 kapcsolatot 6poljon az iparral, a c6gekkel, ea szolgeljek ajelenlegi 6s ajdv6beli kapcsolataik
is. Rem6li, hory a tarsulissal az erytittmfkdd6s eredm6nyes lesz.
Madaras Zolt6n, a Pannon ETT elniike:
Kdri, hogy a K0zgi-,flis szavazzon a taglelOlt csatlakozisrir6l,

*

ehhez kapcsol6d6an az alapszaMly €s

az egyezm€ny m6dosit6s6r6l. A K0zgriil6s a csatlakoz6st €s a m6dosit6st egyhangulag tamogatja.

A PANNON Korlriloh FeleldSsdgii Eurdpai Terfrleti Tdrsulds
1 4/2 0 I & (X, 2 6) szdmi hotdrozata
ij tag felvCtelirfil
A PANNON Korkholt FelelSssdgii EurLpai Teriileti Tdrsulas Kdzgfildse az Alapszabily 4.5-a, 41. S
(2) a) es d) es (9 b) pontja dhal szahilyozott m6don, a 2018. olo6ber 264n tartott kirg)ilisin a jelen
liv6 tagok eghangi snvazatdval az aldbbi hatarozatot hozta:

1. A PANNON

Korldtolt Felel ssigi Eurdpai Tertileti Tdrsulas kAzg'ldse, a ielenlivd tagok
min1sitett titbbsdgi, egthangit szavazatdval itg,, ddnt, hogt a Tdrsulds tagjai kiizd felveszi a
Kaposvdri Egteamet
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2. A

PANNON Korldtoh Feleldssigii Eurdpai Teriileti Tdrsulas k1zgtfil4se, a jelenlivl tagok
mindsttelt tdbbsigfr, eg)hangu szavozatdyal ig d6nt, hogt a Tdrsuld,s alapszabd.lydt is
egtezminyit az e ldterj esztis me I liklete szeinti tartalomnal m6dositja.

Kdri, hogy az Alapszabrilyt

ds Eryezmdnyt minden jelenldv6 tag

irja al6.

4. napirend: A Prnnon ETT horvit alelntikeinek mewflasztisa

Madaras Zoltin,

N

Pannon ETT elndke:

Tomislav Tolusic minisa€r fu a minisztdriumi elfoglaltsrigai miatt lemondott ateln0ki tisztsdgdr6t. ls,
jelenleg a 3 horvAt alelndkbill I van bet6ltve: Ivan Anusic, Eszdk-Baranya megye zsupinja, 6s 2 jeltilt
megv6lasaisdra most van lehetosdg.

Els6k6nt ddnteni sztiks6ges a szavaatsz6ml6l6 bizotts6g agiair6l. A bizotts6g tagiAoak javasolja
Nagy Kilmia! T6th Livint, Nemes Bogl6rk6t. Keri, hogy szavazzanak a javasolt szem6lyekr6l. A
kdzgyfl 6s a jel6ltekel egyhangflag m€gvdlasAja.
Az Eln6ks6g javaslata alapj6n

a

jeldltek:

Emina Kovac, MDRA Fejlesadsi lJgynoks 4g igazgat6ja, Yer6ce-Dravamente megye

jeldltje
Darko Sobota, Kiixis-Kapronca megye alzsupAnja & jel6ltje
Madaras Zolt6n elndk megadja a sz6t az alelndk jeliilteh:ek.

Emina Kovac, VIDRA Fejleszt€si tlgyn6ks6g igazgnt6ja, Ver6ce,Drdvamente megre jeldltje:

9 6ve dolgozik Ver6ce-Dr6vamente megy6ndl, es m6r 2 6ve reszt vesz a Pamon ETT munk6jiban.
Tomislav Tolusic miniszter Ur t6ltdtte be eddig Ver6ce-Dr6vamente megye kepviseleteben az allhdki
posztot, azonban a hivatali munkija mlr nem teszi lehet6v6, hogl a munldt folytassa a Pannon ETTben. igy nyilt lehet6s6g az 6 helyettesitesCre, metye lgor Androvic zsup6n Ur 6tjavasolta.

Derko Sobota, K6riis-Kepronca megye alzsuprinia

6s

jeldltje:

K<ir6s-Kapronca megye alzsup6nja, kor6bban Kalinovac kdzgytl6sdnek eln0ke, majd polg6rmestere
voh. E tisasdgei betdltdse sor6n szimos lehet6s6ge volt a hat6rmenti magyar megydkkel
egytittmiikttdni, {6kdnt Somogy megy6vel 6s dnkormAnyzataival. E kapcsolatok r6vin minden fdlnek
ismerete van a tirseg neh6zsigeir6l, c6ljair6l, 6s mar 6 is ismeri azokat az elgondol{sokat, amik a
Pannon ETT-hez k<itik a megydjiiket, igy a h6l6zatepit6s es a kdlcs6nds erdekek tiszt6ban tart6sa.
Madaras Zoltdn elniik keri, hogy a kiosztott szavaz6lapron adjdk le a tagok a szavazatukat. Ot perc
sztinetet rendel el, a szavazatszirDlel6 bizottsdg elhagyja a tqmet.

A

sziinetben a szavazatszdmlAl6 bizottsag valame,trnyi szavazatot megvizsg6lta, igy Madaras Zolt6n
Kdzgy 6s a lenti hatirozatokat elfogadta:

elnOk kihirdeti az eredmdnyt, mely alapj&r a

-

a Kdzgytl6s 25 egyhangit sz.avazattal alelniikk6 valasztotta Emtla Kovacot,
a Kdzgyiilis 24 egybangi szavazattal alel-n6kk6 v6lasztotta Darko Sobotat.

A PANNON Korldtolt Felel6ssdgii Eurdpai Terfileti Tdrsultis
15/201& (X26.) szdmi hatdtozata
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s Pannon

Eufipai Teriileti Tdrsulls alelndkeinek megvdlasztdsdrdl

A PANNON Korlaoh Feleldssig Euripai Terfileti Tdrsulds az Alapszabdly 41.i @ , is (4) c)
pontja dltal sabdlyozott m6don a 2018. okt6ber 26. napjdn totott kdzgt lisin a jelen livd tagok
egthangi szavazatdval

az

aldbbi hatirozalot hozta:

A PANNON Korldtolt Felel ssigfr Eurdpai Terilleti Tbsulas kazgiilise
26. napjdt6l kezdddd hatdllyal 4 iv hatdrozott idd,trtamra

ig

dont, hogt 2018. oh1ber

Emina Kovac-ot 25 szavazaltal,
Darko Sobotat 24 szavazanal,
a PANNON Korki,tolt Felel6ssigii Eur6pai Teriileti Tdrsulds alelniikinek megvalasztja.

5. napirend: Javasltrt szervezeti

italakitisra

dr. Gdnddc Andrfu, a Pannon ETT igrzgit6:

Az Eln0ksdggel is megtirryalva, kijelenthet6, hogy az ETT szervezeti keretei m6ra el|tttk ax

a

szintet, azt a mcruryis6gfi feladatot, hory szoks€gessi viilt a 201o-b€n alkotott szervezeti es mffktid6si
szab6lyzat felfrissitdse 6s 6tstruktur6l6sa. Ez€rt javasolju( hogy kezd6dj0n el egy egyeztetesi id6szak
arr6l, hogy mik6nt tudjuk megrijitani a szervezeti keretek€t. A tagsSg ig6ny6nek 6s a p6ly6zati
lehetSsdgeknek a figyelembevdtel6vel a cdl egy hatikonyabb szervezet kialakitdsa, mely alkalmas a
pdly6zatok kezelCs6rq valamint a tags6g 6lland6 ds gyors trij6koaatas6ra. Elntik Ur aa javasolta, hogy
m6g az id6n kertiljdn Osszehiv6sra egy a szervezet 6talakitdssal kapcsolatos megbesz6les, ahol az
addig felmertilt javaslatokat megerryaln6nk, melyek alapj6n egy jtiv6 6vi k0zgyiilds tudna d0nteni a
szervezeti ds miikoddsi szabilyzat m6dosit6sfu6l.

6. napirend: Az "INTER VENTIT'RES - Policies to Dromote the internationalisation of
SMEs for rrore comoetitive resional ecosvstenr$ in border areas of the EU" cimii
INTERREG EUROPE p{lv{zat benv{itrisinek i6v6hawisa
Madsras Zoltin, a Pannon ETT elntike:

TAji*oztatla a Ktizgy dst, hogy az Eln6ks6g a pilyioal benlujt6s:it j6v5hagya, es a megkiildtitt
anyaghoz k€pest v6ltozas nincs. Hozzasz6l6nak megadja a szot.

dr. Gfbor Ferenc, Tolna megye 6jegyz6je:
Atadja Fehervdri Tam6s etn6k ur iidvdzleta. Tolna megye nem6g csatlakozott az ETT-hez. Tekintvg
hogy a m6r beadott illetve a benytjtand6 pilyrizatok a hat6rtasegre koncentr6lnak, uij6koaat6st ker,
hogy mikent €rinti az orsz6ghatirral nem rendelkez6 Tolna megy6t.

dr. G6nd6c Andris, a Pauon ETT igazg 6je:
Az ETT egy jogi szern€ly, a pdly6zatok az egdsz sz*vezdet, annak valamennyi tagi6t drintik es bizil
benne, hory az egesz tersegre is drezhet6 hatdssal lesmek. A hatirmenti pilyriaatok jellegUkndl fogva
jobban bamal a hat&menterL azonban mindig t6reksziink 16, hogy a uirsul6s valamennyi tagja saiLrnara
irezhet6 hasztot hozzanak. Ezirr is sz[ksegesek a szervezeti reformok az ETT-n beliil, hogy a
d6ntdshozatal gyorsaMga megfeleljen a pilydzatok bead6sa 6ltal megkiv6nt iitemnek. A Crossmarkas
6

p{lyAzaturkat a Bizotts6g 100%,-ban amogatja, igy 6nerd biaosit6sa nem sztilcsdges az ETT rdsz6r6l,
es rem6nyeink szerint mindenkinek segits€ga fog nyujtani, aki a hat6r tuloldal6n szeretne kereskedni.
Az INTERREG p6ly6zatunk tisszktiltsdge 1.3 milli6 eur6, melybSl a PANNON ETT krilts6gvetese
320.516 eur6. A t6mogatiisi intenzitds 85%, melyhez nyertesseg esetdn a Magyar Allam l0%ohazai

tiirsfinanszirozist ny0jt. Az iinerri 5 o/o, mely kdltsdg rendelkez€sre bocs6t6sat az Elndksdg
j6v6hagy6s6val Somogy ds Baranya megye biaositotta, iry ok a pillyilzat megval6sftdsa sorin
nagyobb szerepet kapnak terrndszetesen. Ahogy eddig tgy a j0v6ben is tirdmmel vessziik, ha a
tagjaink szerepet tudnak v6llalni a pdlyizat el6kdszftdsdben, az ciner6 biztosit6s6ban, 6s
megval6sitis6ban.

A kdzgyilds elndke kdri, hogy a Kdzgyiiles az el6tedeszt€s elfogadAsdr6l
A K6zgyules az eldterjesztdst egyhangulag elfogadta.

HozzAsz6lils nincs.
s?ava?.zon..

A PANNON Korldtolt Felelilssigif Eurdpoi Teriileti Tdrsulds
I 6/24 I 8. (X 2 6.) szdnrt hatdrozata

az "INTER WNTaRES

internationalisation of SMEsfor more competitive
regional ecosystems in border areas of the EUU cimii INTERREG EUROPE ptilydzat
b e ny ilj art s d n alc j 6v dh ag ds dr 6 I
- Policies to promote the

A PANNON Korluolt Feleldssigfr Europai Tertileti Tdrsulds az Alapszabdly al.$ (2) o) pontja dltal
szabdlyozon m6don, a 2018. oktilber 26. napjan totott kdzglfrlisin a jelen livd tagok egthangu
szavazatdval az aldbbi hatdrozatot hozta:

A PANNON Korldtolt Feleldssigfi Eurdpai Terilleti Tdrsulas kdzgfilise igt d0nt, hogt a "INTER
I/ENTURES - Policies to promote the interaationalbation of SMEs for more competitive regional
ecosystems in border oeas of the EU" cimfr NTERREG EUROPE palydzat benyujtdsdt jdvdhag$a.
7. napirend: A ..CrossMarkets - Institutional cooneration to enhance cross-border selline

at local farmers' markets" cfmff b-solutions pilvdzat benv{itdsinak
beszimoi6 a pilyizat el6rehaladfs{r6l
Mrdaras Tnlt{q

a Pannon

i6v6hagvdsa

6s

ETT elntike:

Jelzi, hogy a kor6bbi napirendek sordn Igazgat6 Ur mAr ismertette a projektet, valamint a kikiilddtt
anyag is tarlalmazza a ldnyegi elemeket.

LlszzAszllils nincs. A kdzg5dles elndke k6ri, hogy a K6zgyiiles
szayaz;zon. A K6zryiilds az el6terjesztist egyhangulag elfogadta.

az

el6terjesztds elfogadrisrir6l

A PANNON Korldtolt Felelilssdgfi Eurdpai Tertileti Tdrsulds
1 7/201 8. (X 2 6) szdmrt hatdrozata
az ,CrossMarkels - Insfiattional cooperation to enhance cross-border selling at local
farmerc' tnarkets" cfmii b-solutions pdlydzat benyfijtdsdnak jdvdhagtdsdr6l is a pdlydzat
elfirehaladdsdrdl xdld beszdmoli elfogaddsdrdl

A PANNON Korlatolt Felelilssigfr Eur6pai Terilleti Tarsulds az Alapszabaly 41.$ (2) o) pontja dltal
szabdlyozon mddon, a 2018. oktdber 26. napjdn tartolt kdzgtfrlisin a jelen ldvd tagok egthangil
szavazatdval az aldbbi hatdrozatot hozta:
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PANNON Korldtolt Feleldssigfi Eurdpai Terfrleti Tarsulas kazgfrlise ig/ ddnt, hog) a
,,CrossMarkets - Institutional cooperation to enhance cross-border selling at local farmers' markets"
cimfr b-solutions pdlydzat benyijtisdt j6vdhag[a, 6s a pdlydzat elflrehaladdxhdl szdl6 besz,imoli

A

elfogadja.
8. naoirend: Dtint6s a Pannon ETT firikteleoeinek

nyit{sir6l

dr. G6ntrc Andriq a Pannol ETT igazgat6jr:

A

kor6bban jelzettek szerint a feladatok n6vekedCse kdvakezt6beq 6s a fizikai jelenl6t biaosit6sa

c6lj6b6l t&gyal6sokat folltattunk az elmrilt ktizgdilds 6ta az rij iroddk helyszindnek meghat6rozdsa
c6lj6b6l. Ezen tfrgyalisok eredm6nyekdirt alakult ki a n6gy helyszin: Eszdk, Cs6ktornya, Szigetrdr
Barcs. A KKM timogatisinak kiiszOnhet6en a barcsi 6s szigetvriri iroddk mrir mfiktidnek.

ds

Prelog kepvisel6je:

Kolarek Ljubomir polgdrmestc

Ur ldvOdet& tolnicsolja. Jelzl hogy 6r nek a

horvrit

irodanyitisnat azonban a csdktornyai hcllnlnnel nem drtenek egyet, szeretndk ha az iroda Prelogon
lenne.

dr. Giind6c Andris, e Prnnon ETT igazgat6ja:

4

iroda nyitdsAra van lehet6s6g tudtuk, ho$/ nem lesz kdnnyr: dontis, ez6rt vontuk be az
illAdkes megyei eln6k6ket. A jeleulegi irod6k sz6ma & k6rc nem v6gleges, amint lesznek tov6bbi
forr6saink, meg fogiuk vizsgdlni, hogy hol jelen&ezik igdny tovAbbi szemelyes jelenletre a t6rsulds

Jelenleg

tertleten.

Hoz isz6l6s nincs. A k6zgytl6s elnOke k6ri, hogr a Kdzgyiiles az el6terjesztds elfogad6s{r6l
szavaznn. A Ktizgrffl6s az el6terjesadsl a ta&iainak tdbbs6gi szavazatival, egy ellenszavazattal
Cs6klornya vonatkozisiban elfogadta.

A PANNON Korldtolt Felelftstg{i Eurdpai Ter leti
I E/2018.(X26) szdtni hatirozata
a Pannon ETT fifi*telepeinek nyitdsdnil

fiinulds

A PANNON Korldtolt Feleldssig Eur6pai Ter leti Tarsulds az Alapszabdly 4l.S (2) a) pontja dltal
szabdlyozott m6don, a 2018. okthber 26. napjdn tartofi kAzg) lisdn a jelen livd tagok tbbbsigdnek
szavazatdval az aldbbi hatirozatot hozta:

1. A PANNON

Korld,tolt Felel4ssigii Eurdpai Teriileti Tdrsulas kdzgrfiltse

tgt

ddnt, hogt a

Pannon ETT irj fi6ktelepeket nyit @ a6bbi helyszineken:
7570 Barcs, K;ztdrsasdg utca 1., Magtarorszdg
7900 Szigetwr, Zrhryi tar 2., Magtarorszdg
40000 Csdhornya, Rtdew Bolkovita 22., Horvdtorszdg
j1000 Eszik, Ulica Stjepana Radita 4., Horvdtorszdg-

-

2. A PANNON

Korldtolt Feleldssig Eurdryi Teriileti Tdrsulas kdzgilise, a jelenlivd tagok
mindsttett ldbbsdgti, egthangi szavazatbal igt d6nt, hogt a Tdrsulds alapszabdlyat is
egtezminyit az eldterj esztis melldkl ete s:erinti tartalommal m6dositj a.

3. A

PANNON Korldtolt Feleldssdgfr

Euripai Teriileti Tdrsulds kdzgtiildse felhatalmeza

a

Pannon ETT igazgatdjdt ali6ktelepek bejegzisdhez sz ksiges dokumentumok aldirdsdra.

9, Diintes benvtitand6 oflvfu atokr6l

dr. Gtinddc Andr{s, a Pannon ETT igazgat6ja:
Mivel a ktizgpflds iltaliban dvente 2 alkalommal kertil 6sszehiv6sra, mely nem felt&len igazodiL
p6ly,izati felhiv6sok megnyil6s6hoz, ez6rt kdrjtk most is a ltrvezefi pelylzatok benyijtdsihoz

a
a

kdzgtrt l6s j6vihagy6srit.

A

2018. febru5r 6-6n, Esziken tartott k0z5dl€sen m6r beszdmoltunk a 20lE-ban benyujtani kivrint
HU-HR CBC pily6zatok6l, melyeket a K6zgyffl6s temogatott. A k6t projektjavaslat a kdvetkez6:
Esz6.k-P&s meoetrend szerinti buszjarat indit6sa
2. A Dr6va medence komplex fejlesztdse &dek6ben irodah6l6zat kialakitdsa a t&sCgben

l.

A

k6zglriiles 6ta eltelt id6szakban a CBC prilyrizati felhivAsok sajnos nem jelentek meg, m6g a
felhivisokat j6rdhagy6 monitoring bizottsig megrendezds&e sem kert t meg sor, igy a v6gleges
p6ly6zati felhiv6sok sem ismertek. Ennek hi6ny6ban a buszjdrat indit6srira vonatkoz6 projekt reszletes
kidolgozisa m6g nem kezd6d6$ meg.

A

Dr6va-medence komplex fejlesztese 6rdek6ben t6mogatest igenyeltiink a Kiilgazdas6gi 6s
Ktiliigyminiszt6riumt6l (KKM) annak 6rdek6ben, hogy a HU-HR CBC programb6l val6 tdmogat6sig a
projekt el6k6szftesit meg tudjuk kezdeni. A KKM-mel erre vona*oz6an 2018. j{uriusSban tamogat6si
sz€rz6ddst irtunk al6, amely ez
vig6ig ftnanszirona a tervezett irodahil6zat kialakitesdnak
kdltsdgeit. A t6mogat6s
23.124.440.- Ft, 100% tdmogat6s, a?az O Ft 6ner6 mellett. 2018
tavaszin megnyitottuk 'ssnge
irod6nkat Szigetvdron es Barcson, illetve k& tovabbi horv:it iroda

iv

megnyiaisiinak el6k6sziiletei zajlanak.

A

Somogy Megyei 0nkorm6nyzat javaslatira el6k6sziteni javaslok ery p6ly6zatot, melynek c6lja a
hatiirokon etivel6 egyUttm0kodes sorin felldpti legf6bb akad6lyo( valamint az esetleges megold6sok
felt6rkepezese. Meg6llapit6st nyert, hogy a hatar-menti telepiilisen 6l<ik a nyelvi kii ltinbsdgeket
teherk6nt 6lik meg a szomsz6di viszonyban. Az 6llampolg6rok 6s a szervezetek egyar6nt egyCrtelhiien

sdiksigesnek tartj6k

a

nyelvtanul6s el6segitds6t, valamint

a

l6that6bb kulturtiLlis cserekapcsolatok

t6mogat6set. A projekt c6lja a tdrsdgi versenyk€pess6g ncivelCse nyelvi akad.ilyok lcktizdCs6vel
MagyarorszSg-HorvStorszdg viszonylat6baq egymis nyelv€nek elsaj6tit6s6val. A nyelvismeret
el6segitdsire oktat6si anyag ker kidolgozAsra, on-lire nyelvoktat6si platform keriil l6trehozasra,
valamir:t a cserekapcsolatok kieptt6sere Cs elm6lyites&e is sor ker0l tanulmAnyi utak, workshopok
formij6ban. A nyelvismeret fejlesadsdvel a hatdron 6tivel6 egytittmiikoddsi lehetdsdgek bovulnek, a
trirsadalrni 6s kultur6lis ktl0nbriz6s6gek csdkkennek, bizalom egym6s irint novekszik. A projekt

Interreg V-A Magyarorszig- Horv6torszig Egyiittmiiktid6si Program 2014-2020 3. vagy 4.
prioritisiban keriil benytjt6sra egyiittmilk0d6 partnerek ffiggv6ny6ben. A projekt 0tlet jelenleg
kidolgozis alatt van.
Hozzlszol6s nincs. A kdzgytilds elndke kdri, hogy a Kiizgyul6s az eloterjesads elfogadAs6r6l
szayaz:rln. A Ktizgyiilds az el6terjesaest & a lenti hatfuozatokat egyhangulag elfogadta,
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A PANNON Korlaok FelelSssdgii Eurhpai Ter leti Tdrsulds az Alapszabdly 42.5 Q) o) pontja dkal
szabdlyozott m6don, a 2018. oktiber 26. napjdn tartott kdzgt lisin az aldbbi hatdrozatot hozta:

l.

PANNON Korldtok Felelissdgfr Eurdpai Ter leti Tdrsulas kazgfildse a jelenlbi tagok
egthangi szavazataval tig ddnt, hogt felhatalmuza a PANNON Korldtolt Feleldssigfr
Eurdpai Teriilett Tdrsuldst a1 eldtedesnisben jebett hdron timakotben a pdlyaza
elSkiszltisire, rtalamint benyijtdsara

A

2. A

PANNON Korldtolt Felel1ssigfr EurLpai Tertileti Tarsula kdzgt lise felhatalmozza a

Tdrsulds igozgatijdt

a

pdlyazathoz sziilcsiges dohtmennmok aldirasdra.

Az eln6k megk6sztini a meglelent€st, a Pamon ETT

kdzgr

dsdt baekqszti.

k"m.f
l
Madarss Zoltdn

elnttk

A

jeryz6k0nyv hiteldiil:

t\L
kndva kdpviseletdben

Esz6k-Baranya k€pviselet6ben
meghatalmaz6ssal

meghatalmazissal

Nctesa Tramisak
jegyz6kdnyv hitelesit6

Madaras Zolt6n
jegrz6kdnyv hitelesitS

z+

.\_

Pecs kepviselet6ben

meghatalrnazdssal

dr. Fftz6r Judit
jegrz6k6nyv hitelesit6
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