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Tárgy: európai területi társulás alapítása
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Az Európai Unióban jelenleg zajlik a Kohéziós Politika reformja. Ez a szakpolitika határozza
meg, hogy az egyes tagországok jogalanyai milyen feltételekkel, milyen alapelvek alapján
juthatnak fejlesztési forrásokhoz a 2014 és 2020 közötti uniós költségvetési ciklusban.
Az előzetes tervezetek alapján már most látható, hogy a 2007-ben az uniós támogatáspolitika
harmadik pillérévé vált európai területi együttműködés (ETE) prioritás továbbra is fontos,
várhatóan az eddiginél is fontosabb szerepet fog kapni. Az ETE-programokra 2007 és 2013
között közel 8 milliárd eurót fordított az Unió. Ezeknek a forrásoknak a 74 %-át a közvetlen
határon átnyúló együttműködések céljaira költötték, költik el.
A jelenlegi költségvetési ciklus során a magyar-román határtérségben ilyen célokra több mint
265 millió euró (több mint 70 milliárd forint) áll, állt rendelkezésre (a keretösszeg nagy része
már lekötésre került). Nyugat-európai tapasztalat, hogy míg a nemzeti szintű, ún. strukturális
támogatások esetében a statisztikai régiók fejlődésével párhuzamosan fokozatosan csökken az
uniós társfinanszírozás mértéke (a kezdeti 5%-nyi önerő helyett egyre többet, végül 50-60%ot az önkormányzat finanszíroz), addig a határon átnyúló programok támogatási intenzitása
mindvégig magas (75-85%-os) marad, s csak a fennmaradó összeget kell az önkormányzatnak
állnia.
Minthogy a határtérségek általában a központoktól távoli fekvésük miatt elmaradott vidékek,
de egyben az Európai Uniónak a határokat lebontó hatásait is a leghamarabb érzik, az Unió
különösen nagy hangsúlyt fektet ezeknek a régióknak a támogatására. Ennek köszönhetően
alkotta meg az Európai Parlament és az unió Tanácsa az 1082/2006/EK-rendeletet az európai
területi együttműködési csoportosulásokról (angolul: European Grouping of Territorial
Cooperation, rövidítve: EGTC). Magyarország másodikként, 2007 júniusában fogadta el a
kapcsolódó honosított jogszabályt (2007. évi XIXC. tv.), amely lehetővé teszi, hogy
magyarországi és határon túli önkormányzatok tartós, önálló jogi személyiséggel rendelkező
szervezetet hozzanak létre.
A 2010. évi CXXVI. törvény (az egyszerűbb névhasználat érdekében) az ilyen
együttműködések nevét magyarul európai területi társulásra (ETT) módosította. Az ETT
önálló jogi személyiséggel rendelkezik mindkét érintett tagállamban (Magyarországon és
Romániában is), ennek köszönhetően:
 önállóan járhat el mindkét állam hatóságai irányában,
 saját alkalmazottakat foglalkoztathat, intézményeket és vállalkozásokat alapíthat,
működtethet a határ mindkét oldalán,

 megvalósított projektjeinek eredményeit önállóan tarthatja fenn a határ mindkét
oldalán,
 akár állami vagy önkormányzati feladatokat is átvállalhat, egyben a normatív
támogatást is igénybe veheti.
Az ETT-k rendkívül kedvező feltételekkel indulhatnak az említett határon átnyúló
pályázatokon, mivel
 nem kell további határon túli partnert biztosítaniuk a pályázathoz,
 automatikusan megfelelnek számos pályázati követelménynek (pl. a közös
pályázatokkal vagy a fenntarthatósággal és a határon átnyúló hatással kapcsolatos
kritériumoknak), és az ezzel járó pontszámot az értékelésnél automatikusan meg is
kapják,
 a lebonyolítás során az egyszemélyes partnerségnek köszönhetően az egyes
projektszakaszok elszámolásait követően gyorsabban jutnak hozzá az uniós
utófinanszírozási összegekhez.
Ez nem véletlen, hiszen az Unió az ETT-kre vonatkozó szabályokat kimondottan azzal a
céllal alkotta meg, hogy jöjjenek létre az ETE-forrásokat hatékonyan felhasználni képes
szervezetek.
Magyarország élen jár az ETT-k területén. Ezt nem csak a korán elfogadott hazai jogszabály
bizonyítja, hanem az eddig megalapított ETT-k viszonylag magas száma (6 ilyen alakult a
magyar határok mentén, ennél több csak Franciaországban található), valamint a sikeres
elnökségi ETT-konferencia, amelyet Gödöllőn rendezett meg a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium (KIM) 2011. március 22–23-án. A KIM a magyar kormány döntéseinek
megfelelően támogatja ETT-k kialakítását a magyar határok mentén. Ennek keretében
jelentette meg az ETT-k alapítását és működését támogató pályázati felhívását, amelynek
benyújtási határideje 2011. június 17. Alapításra maximálisan 2 millió Ft, működési célokra
maximálisan 30 millió Ft nyerhető el. A keret felhasználási határideje 2012. május 31.
A fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Pusztaottlaka
önkormányzata által kezdeményezett ETT-hez Medgyesegybodzás önkormányzata is
csatlakozzon, és vegyen részt az ETT alapításában, működtetésében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.
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