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Képviselő-testület!

A Bánság avagy Bánát (németül, románul, szerbhorvátul Banat) térség polgármesterei 2009. június 17-
én, Mórahalmon döntöttek arról, hogy Mórahalom székhellyel európai területi együttműködési 
csoportosulást hoznak létre. Még azon év december 10. napján megalakult a Banat-Triplex 
Confinium EGTC (angol nevén: Banat-Triplex Confinium European Grouping of Territorial 
Cooperation Limited, rövidített betűneve: BTC EGTC). Az önálló jogi személyiséggel rendelkező 
Csoportosulás bejegyzése 2011. január 5-én megtörtént a Fővárosi Bíróság jóváhagyásával.

A „Banat – Triplex Confinium” Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás a magyar, román, szerb hármashatár térségben a gazdasági és társadalmi kohézió 
megerősítése érdekében létrejött egyedülálló területi együttműködést jelenti, melynek Makó Város 
Önkormányzata is alapító tagja.

A magyarországi, romániai és – Szerbia európai uniós csatlakozásáig társulásra váró tagokként –
szerbiai (vajdasági) települések, községek és társulásaik tagságával létrejött szervezet Alapszabályában 
és a Csoportosulást létrehozó Egyezményben rögzített célja a határokon átnyúló együttműködési 
lehetőségek kihasználása, a perifériára szorult határtérségek dinamizálása, versenyképességének 
növelése. A Szervezet feladata elsősorban a klímaváltozással kapcsolatos átállás- környezetvédelem, a 
megújuló energiaforrások kiaknázása, az infrastruktúra, szegénység elleni küzdelem, társadalmi 
felzárkózás, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése, valamint az oktatás-képzés 
területeinek fejlesztése.

A Csoportosulás működési területe kiterjed Csongrád és Bács-Kiskun megyékhez (Magyarország), 
Temes megyéhez (Románia) tartozó tag határmenti kistérségek/mikrorégiók, városok, községek és 
települések területére. Az alakuláskor a Csoportosulás tagja 37 magyarországi és 37 romániai 
önkormányzat, valamint több szerbiai település, mint megfigyelő tag vesz részt a szervezetben.

Az előterjesztés 1. számú mellékletét a fizetendő tagdíj és a Banat - Triplex Confinium EGTC sikeres 
pályázatai képezik.

A Csoportosulás 2014. december 5. napján megtartott soros Taggyűlése elfogadta a Csoportosulás 
Alapszabályának – és Egyezményének – módosítását, mely két esetben érintette az Alapszabályt és 
ezáltal az Egyezményt:
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1.      a BTC EGTC székhelye 6782 Mórahalom, Milleniumi sétány 2. számról 6782 
Mórahalom, Röszkei út 1. címre változott,

2.      a Csoportosulás 3 új tagönkormányzattal (Csengele Község Önkormányzata, Kistelek 
Város Önkormányzata, Zákányszék Község Önkormányzata) való bővülésének bejegyzése 
vált szükségessé.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tekintettel arra, hogy az Alapszabályban és az Egyezményben történő módosítások átvezetéséhez a 
Csoportosulás valamennyi tagönkormányzatának, illetve a tag által felhatalmazott képviselőnek az 
aláírása, képviselő-testületi megerősítése szükséges, kérem a Képviselő-testületet, hogy hatalmazzon 
fel az előterjesztés 2. számú mellékletét képező Alapszabály, továbbá 3. számú mellékletét képező Egyezmény
aláírására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Banat-Triplex Confinium 
Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Alapszabályát és 
Egyezményét mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a Polgármestert 
az Alapszabály és az Egyezmény aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.

Erről értesítést kap:
l Makó Város Polgármestere
l Makó Város Jegyzője
l a Banat-Triplex Confinium Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulás Elnök-igazgatója
l Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda
l Irattár

Makó, 2015. január 26. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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1. számú melléklet 
 

 
A Banat - Triplex Confinium EGTC sikeres pályázatot nyújtott be: 

 
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által meghirdetett "Az Európai Területi Társulások 
2013. évi támogatása” pályázati kiírásra, melynek eredményeként 9.112.500.-Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült, 
 
- az ETT 2011-es pályázati felhívásra, aminek eredményeképpen a 2011-es évre 5.000.000.-
Ft működési támogatásban részesítette a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő, 
 
- a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő által „az Európai 
Területi Társulások 2012. évi támogatására” (A pályázat kódja: ETT-12) kiírt pályázati 
kiírásában; a Csoportosulás 8.850.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 
 
- román-magyar határmenti térségek kulturális értékeinek támogatása ügyében Makó Város 
Önkormányzat, Nagyszentmiklós és Zsombolya Város Önkormányzatának közös projektje 
nyert a Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
"Dance and Music" címmel; az elnyert összeg közel 70 ezer Euró. 
 
 

A tagdíj mértéke – melynek megfizetésére az Alapszabály értelmében negyedévenként 
kerül sor – a magyarországi tagok esetében 1 Ft/lakos/hó/település, a szerb és román felek 
esetében 1 Euró/1000 fő/hó. 
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2. számú melléklet 
 
 

Banat – Triplex Confinium 
Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 
Alapszabály  

(KIVONAT, a 2014. évi decemberi módosítás dőlt betűvel szedve) 
  
 

I. Preambulum 
 
Magyarországi és romániai határmenti kistérségek/mikrorégiók, városok, községek és települések, térség-, 
terület-, vidék- és gazdaságfejlesztési szervezetek, valamint együttműködő partnereik önkéntesen, a bánáti régió 
vonzásterületéről, az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK (az európai területi együttműködési 
csoportosulásról szóló) rendelete 1. cikkelyének, (1) bekezdésében, valamint a szintén az európai területi 
együttműködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény 3-6. §-aiban foglaltak szerint – összhangban az 
egyes tagok nemzeti jogrendjével – létrehozzák a BANAT – TRIPLEX CONFINIUM KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁST (továbbiakban: 
Csoportosulás). 
A Csoportosulás célja – a hármashatár térségében – a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése érdekében 
létrejövő területi együttműködés. Célját elsődlegesen a Közösség – az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az 
Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap révén nyújtott – társfinanszírozásban, a területi együttműködésben 
megvalósuló programok, projektek végrehajtásával éri el. Céljainak megvalósítása érdekében, a tagok közötti 
együttműködés keretén belül egyedi fellépéseket is végrehajthatnak, a Közösség pénzügyi hozzájárulásával, 
vagy a nélkül. 
A BANAT – TRIPLEX CONFINIUM  KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS Alapszabályára (továbbiakban: Alapszabály), továbbá a 
Csoportosulás működésére a BANAT – TRIPLEX CONFINIUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI 
TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS alapító tagok által 2009. december 10-én aláírt 
Egyezményének (továbbiakban: Egyezmény), az Európai Parlament és a Tanács európai területi együttműködési 
csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletének, továbbá a Magyar Köztársaság európai területi 
együttműködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvényének rendelkezései az irányadók, összhangban 
az egyes országok nemzeti jogrendjével. A Csoportosulás 2009. december 10-i alakuló közgyűlése az alábbi 
Alapszabályt fogadta el: 
 

II. Általános rendelkezések 
 
2.1. A Csoportosulás neve 
 

2.1.1. A Csoportosulás teljes hivatalos neve magyar nyelven: BANAT–TRIPLEX CONFINIUM KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 

2.1.2. A Csoportosulás teljes hivatalos neve román nyelven: GRUPAREA EUROPEANĂ DE COOPERARE 
TERITORIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ BANAT–TRIPLEX CONFINIUM 

2.1.3. A Csoportosulás teljes hivatalos neve angol nyelven: BANAT–TRIPLEX CONFINIUM EUROPEAN 
GROUPING OF TERRITORIAL COOPERATION LIMITED 
 

2.1.4. A Csoportosulás rövidített hivatalos neve: BANAT–TRIPLEX CONFINIUM EGTC 
2.1.5. A Csoportosulás hivatalos betűneve: BTC EGTC 

 
 

2.2.    A Csoportosulás székhelye: 
 

6782 Mórahalom (Csongrád megye, Magyarország), Röszkei út 1. 
 

2.3.  A Csoportosulás működési területének kiterjedése 
 
A Csoportosulás működési területének lehatárolása: Csongrád és Bács-Kiskun megyékhez (Magyarország), 
Temes megyéhez (Románia) tartozó tag határmenti kistérségek/mikrorégiók, városok, községek és települések 
területe. Ezek részletes jegyzékét lásd az Egyezmény VI. pontjában. 
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2.4. A Csoportosulás jogi személyisége 
 

2.4.1. A Csoportosulás önálló jogi személy, amely az Európai Parlament és a Tanács európai területi együttműködési 
csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendelete, illetve a Magyar Köztársaság európai területi együttműködési 
csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvénye alapján, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) szerint kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytató szervezet. A 
Csoportosulás a demokratikus önkormányzatiság elve alapján működik. Önálló ügyintézői és képviseleti 
szervvel, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik. 

2.4.2. A Csoportosulás a nyilvántartásba vételének napjától jogi személyiséggel rendelkezik. 
2.5. A Csoportosulás felügyeleti, ellenőrzési szervei 

 
2.5.1. A Csoportosulás felügyeleti szerve: a Csoportosulás működése felett az irányadó szabályok szerint törvényességi 

felügyeletet az illetékes ügyészség gyakorol. 
2.5.2. A Csoportosulás ellenőrző szerve: amennyiben törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, az 

Állami Számvevőszék. 
2.6. A Csoportosulás 
 

a) Az euroatlanti integráció elősegítése alapján, valamint a 
b) A nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés alapján, továbbá 
c) A kulturális tevékenység alapján, továbbá 
d) A környezetvédelem alapján, továbbá 
e) A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése alapján, továbbá 
f) A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a 

munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások alapján, továbbá 
g) A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó, 

a tagok hatáskörébe tartozó tevékenység alapján, de tekintettel a territorialitás elvének alkalmazására, vagyis a 
különböző nemzeti jog alá tartozó tagok számára fennálló, az alkalmazandó nemzeti jogból fakadó eltérő 
szabályozási keretekre, közhasznú tevékenységet folytat. 

2.7. A Csoportosulás 
 

a) nyilvántartott tagsággal rendelkezik; 
b) nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból, szolgáltatásait bárki, 

megkötés nélkül veheti igénybe; 
c) vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; 
d) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályában meghatározott tevékenységére 

fordítja; 
e) közvetlen politikai, közhatalmi tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt; 
f) A 2.6. a) pontban foglalt kiemelkedően közhasznú tevékenységében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatot lát el, a települési önkormányzatokkal történő 
együttműködése során. 

2.8. A Csoportosulás célkitűzése és feladatai 
 

a) Elsődlegesen: területének harmonikus fejlődésének elősegítése, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
erősítésével, a határokon átnyúló együttműködés révén. 

b) Gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése céljából lehetővé tenni és előmozdítani a határokon átnyúló 
együttműködést. 

c) A stratégiai programtervben megfogalmazottak szerint a Csoportosulás közös, összehangolt fejlesztési 
programjának kidolgozása és megvalósítása. 

d) A határokon átnyúló gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi tevékenységek fejlesztése a fenntartható 
területfejlesztésre irányuló együttes stratégiák révén, és elsősorban a következők által: 

i. a vállalkozói szellem ösztönzése, különösen a kis- és középvállalkozások együttműködése, termelői szervezetek 
támogatása, mezőgazdasági felvásárlói hálózatok kialakítása, piacra-jutás elősegítése, élelmiszeripari, szállítási 
és raktározási infrastruktúra, valamint a határokon átnyúló kereskedelem és vállalkozói hálózatok fejlesztése, 
közös beruházás-ösztönzés és tőkebefektetés; 

ii. a természeti és kulturális erőforrások közös védelmének és az ezekkel való közös gazdálkodásnak, a megújuló 
energiaforrások kiaknázásának, valamint a természeti és technológiai kockázatok megelőzésének az ösztönzése 
és javítása; 

iii. a városi és vidéki térségek közötti kapcsolatok támogatása; 
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iv. a közlekedési, regionális szállítási infrastruktúra, az információ- és hírközlő hálózatok és szolgáltatások, a 
határokon átnyúló vízellátási és vízgazdálkodási, valamint hulladékgazdálkodási és energiaellátási rendszerek és 
létesítmények fejlesztése révén az elszigeteltség mérséklése; 

v. az együttműködés, a kapacitások és az együttes hasznosítás fejlesztése az infrastruktúrák területén, különösen az 
olyan ágazatokban, mint az egészségügy, a kultúra, az idegenforgalom, a személyszállítás/tömegközlekedés és 
az oktatás. 

e) A két ország határmenti térségeinek partnerségi alapon történő átfogó társadalmi felzárkóztatása, a d) pont 
vonatkozásában a regionális és helyi erőforrások koncentrációjával, valamint a közösségi, a magyarországi és a 
romániai állami költségvetési pályázati források hatékony felhasználásával. 

f) A Közösség – az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és/vagy a Kohéziós Alap révén 
nyújtott – társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása, a közösségi 
alapok ellenőrzésére vonatkozó nemzeti jogszabályok alkalmazása mellett. 

2.9. A Csoportosulás működési időtartama és megszűnésének feltételei 
 

2.9.1. A Csoportosulás hosszú távú közreműködésre alakul, így a működési időtartama határozatlan idejű. 
2.9.2. A Csoportosulás csak jogutód nélkül szűnhet meg. 
2.9.3. A Csoportosulás megszűnése esetén – a felszámolási eljárás kivételével – végelszámolásnak van helye. 
2.9.4. A Csoportosulás végelszámolással abban az esetben szűnik meg, ha: 

a) A Csoportosulás tagjai konszenzussal megállapodnak a Csoportosulás jogutód nélküli megszüntetéséről. 
b) Magyarország illetékes bírósága, vagy illetékes hatósága elrendeli a Csoportosulás megszüntetését, az Európai 

Parlament és a Tanács 1082/2006/EK (az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló) rendeletének 
14. cikke szerint. 

2.9.5. A Csoportosulás fizetésképtelensége esetén a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

2.9.6. A Csoportosulás a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. 
2.9.7.  

III. A Csoportosulás tagsága 
 

3.1. A Csoportosulás tagsága 
3.1.1. A Csoportosulás tagjainak jegyzékét az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza 
3.1.2. A csatlakozó tagok felvételéről a Közgyűlés dönt, a leendő csatlakozó tag kérelme alapján. 
3.1.3. A Csoportosulás tagja lehet a Csoportosulás térségében működő, a Csoportosulás célkitűzéseivel egyetértő jogi 

személy – települési, községi, városi, megyei önkormányzat, illetve azok szervei, továbbá állami szervek –, 
amely elfogadja a Csoportosulás Egyezményét és Alapszabályát, és kötelezettséget vállal az Egyezményben és 
az Alapszabályban foglalt célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre. 

3.1.4. A tagsági viszony megszűnik: 
a) A tag kilépésével; 
b) A tag (mint jogi személy) feloszlatásával, megszűnésével, más szervezetbe való beolvadásával; 
c) A tag kizárásával. A tag kizárásáról a Közgyűlés dönt. Kizárható az a tag, amelynek egy éves tagdíj elmaradása 

van. 
3.1.5. A kizárás ellen bírói jogorvoslatnak van helye, melyben a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességgel bír. 

 
IV. A Csoportosulás szervezete 

 
4.1. A Csoportosulás szervei a következők 

a) Közgyűlés 
b) Elnök-igazgató 
c) Igazgató Tanács 
d) Felügyelő Bizottság 
e) Tisztségviselők 

4.2. A Közgyűlés 
4.2.1. A Csoportosulás legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. 
4.2.2. A Közgyűlésre minden tagot meg kell hívni. 
4.2.3. A tagoknak egy szavazati joga van. A tagok küldöttek által képviseltetik magukat. Amennyiben a tag nem a 

képviseletére jogosultat bízza meg, úgy a küldött a tagot írásbeli megbízás alapján képviseli. A szavazati jog más 
küldöttre írásban átruházható. 

4.2.4. A Közgyűlés nyilvános, azon előzetes, írásos bejelentkezés alapján nem tag jogi személyek képviselői és 
természetes személyek is részt vehetnek, de szavazati joggal nem rendelkeznek. 

4.2.5. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
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a) Az Igazgató Tanács tagjainak és az Elnök-igazgatónak, a Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének a 
megválasztása, felmentése, az Igazgató Tanács tagjainak és a Felügyelő Bizottság tagjai lemondásának 
tudomásul vétele, az Igazgató Tanács beszámolójának elfogadása, az Elnök-igazgató, az igazgató tanácsi és 
felügyelő bizottsági tagok, valamint az egyéb tisztségviselők tiszteletdíja mértékének meghatározása; 

b) A Csoportosulás céljai és feladatai körébe tartozó tevékenység meghatározása; 
c) A tag felvételéről és kizárásáról szóló döntés; 
d) A Csoportosulás éves költségvetésének meghatározása, és az éves beszámolójának elfogadása. Az éves 

beszámoló elfogadásával közhasznúsági jelentést is köteles a Csoportosulás készíteni; 
e) Az Alapszabály elfogadása és módosítása; 
f) A Csoportosulás stratégiai dokumentumainak elfogadása; 
g) A közhasznúsági jelentés elfogadása; 
h) A tagdíjfizetés elveinek és a tagdíj mértékének meghatározása; 
i) Az Igazgató Tanács által előkészített befektetési szabályzat elfogdása; 
j) Intézmény, szervezeti egység alapítása az Alapszabály 4.2.1.9 pontjának megfelelően; 
k) A Csoportosulás feloszlásról, valamint más csoportosulással való egyesüléséről való döntés; 
l) Bármely egyéb olyan kérdés, amiben a döntési jogkört a Közgyűlés magához vonta, illetőleg amiben a 

kizárólagos hatáskörét megállapította. 
4.2.6. A Közgyűlés összehívása: 

a) A Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. 
b) A Közgyűlést az Elnök-igazgató szükség esetén bármikor összehívhatja. 

4.2.6.1. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: 
a) Az Igazgató Tanács határozata, valamint a tagok 25 %-ának a kezdeményezésére; 
b) Ha azt a bíróság elrendeli; 
c) Ha a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség azt kezdeményezi; 
d) Ha a Felügyelő Bizottság azt indítványozza. 

4.2.7. A Közgyűlés összehívásának rendje: 
a) A Közgyűlést a Csoportosulás Elnök-igazgatója, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tisztségviselő hívja 

össze. 
b) A Közgyűlés kötelező összehívását az Elnök-igazgató, illetőleg az ő tartós távollétében helyettesítő 

tisztségviselő nem tagadhatja meg, időpontját nem odázhatja el. 
c) A Közgyűlésre a tagokat a napirend közlésével írásban – ajánlott levélben, telefax, email útján, illetve 

személyesen kézbesítve – kell meghívni. Az email útján történt meghívás esetén a címzett írásbeli visszajelzése 
is szükséges a közlés szabályosságához. A meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább 15 napnak 
megfelelő időköznek kell lennie. A meghívónak tartalmaznia kell a Közgyűlés pontos helyét és idejét, valamint a 
javasolt (meghirdetett) napirendjét. 

4.2.8. A Közgyűlés minden kérdésben nyílt szavazással, és egyszerű többséggel dönt, az alábbi kérdések kivételével. 
4.2.8.1. Az Alapszabály elfogadásához és módosításához valamennyi tag támogató szavazata szükséges. 
4.2.8.2. A határozathozatalhoz az összes tag legalább kétharmadának a támogató szavazata szükséges az alábbi 

kérdésekben: 
a) A tag kizárásáról való döntés; 
b) A Csoportosulás feloszlásáról való döntés; 

c) A Közgyűlés nem kizárólagos hatáskörének átruházása, illetőleg a Szervezeti és Működési Szabályzat 
elfogadása. 

4.2.8.3. A határozathozatalhoz a jelenlévő tagok legalább kétharmadának a támogató szavazata szükséges az alábbi 
kérdésekben: 

a) A Csoportosulás éves költségvetésének meghatározása, az éves beszámoló, a mérleg és a közhasznúsági jelentés 
elfogadása. 

b) A tisztségviselők megválasztása, illetőleg visszahívása. 
4.2.9. A Közgyűlés a jelenlévő tagok többségének szavazatával bármikor titkos szavazást rendelhet el. Személyi 

kérdésekben a szavazás mindig titkos. Egyébként a nyilvánosságot kizárólag a személyes adatok és a 
személyiségi jogok védelme érdekében lehet korlátozni a szükséges mértékig. 

4.2.10. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, 
élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, 
illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

4.2.11. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok képviselőinek több mint a fele jelen van, és ezt a jelenléti íven 
sajátkezű aláírásával igazolja. Határozatképtelenség esetén 2 óra múlva, az azonos napirenddel összehívott 
Közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha erre a körülményre a meghívóban felhívták a 
tagok figyelmét. 

4.2.12. A Közgyűlés tisztségviselői: 
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a) Levezető Elnök: az Elnök-igazgató vagy az általa felkért, vagy a Közgyűlés bármely tagja által javasolt, a 
Közgyűlés által a jelenlévő tagok szavazatainak többségével megválasztott személy; 

b) Jegyzőkönyvvezető: a Levezető Elnök, vagy a Közgyűlés bármely tagja javaslatára a Közgyűlés által a 
jelenlévők közül megválasztott személy; 

c) Jegyzőkönyv-hitelesítők: a Levezető Elnök, vagy a Közgyűlés bármely tagja javaslatára a Közgyűlés által a 
jelenlévő tagjai közül megválasztott legalább kettő személy. 

4.2.13. A Közgyűlés alapszabályszerű lebonyolításáért a Levezető Elnök felel, aki a Közgyűlés rendjét jogosult és 
köteles fenntartani. E hatáskörében: 

a) megnyitja a Közgyűlést, szünetet rendel el, berekeszti azt; 
b) megállapítja a határozatképességet; 
c) ismerteti a meghirdetett napirendet, felkéri azok előadóit, előterjesztőit; 
d) megadja a szót, megvonja azt; 
e) összegzi, megfogalmazza, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat; 
f) megállapítja a szavazás eredményét, kimondja a határozatokat. 

4.2.14. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell: 
a) a megjelent és szavazati joggal rendelkező tagok számát és névsorát (jelenléti ív); 
b) a napirend szerint tárgyalt kérdések rövid összefoglalását (a megtárgyalt írásbeli dokumentumokat a 

Jegyzőkönyv másodlatához csatolni kell); 
c) az elfogadott határozatok pontos szövegét, az évszámmal tört sorszámot is feltüntetve; valamint a leadott 

szavazatok számát és ezek arányát („igen”; „nem”; „tartózkodás” szerint); 
d) az ülésen elhangzottak lényegét, a hozzászólók nevének feltüntetésével. 

4.2.15. A jegyzőkönyvet a Levezető elnök és a Jegyzőkönyvvezető aláírják, a Jegyzőkönyv-hitelesítők kézjegyükkel 
hitelesítik. A jegyzőkönyv(ek)be, az írásbeli felvételét és hitelesítését követően, bármely tag (küldött) 
betekinthet, illetőleg a határozatokról másolatot (jegyzőkönyv-kivonatot) kérhet. 

4.2.16. A Levezető Elnök a Közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok 
könyvébe, a bejegyzést, a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti.   A határozat csak ezt követően válik 
érvényessé. 

4.2.17. A közgyűlési határozatokról az Elnök-igazgató a munkaszervezet útján – a Kszt. 7. §-ának (2) bekezdése a) és c) 
pontjaiban előírtaknak megfelelő – nyilvántartást vezet, amelybe (kérésére) bármely tag betekinthet. A 
Csoportosulás működését illetően közérdekű, valamint a szolgáltatásai igénybevételének módjára, továbbá a 
beszámolóira vonatkozó határozatokat az Igazgató Tanács nevében – a Kszt 7. §-ának (2) bekezdése b) és d) 
pontjában előírtaknak megfelelően, a Kszt. 5. §-ának b) pontja alapján – nyilvánosságra hozza. 
A közgyűlési határozatokat akképpen kell nyilvántartani, hogy abból kitűnjék a döntés tartalma, időpontja, 
hatálya és a támogatók, illetve ellenzők számaránya. 
A közgyűlési határozatokat az érintettekkel írásban, igazolható módon ajánlott postai küldemény formájában 
vagy elektronikus úton haladéktalanul közölni kell. 

4.2.18. A Közgyűlésről minden esetben hangfelvétel is készülhet. 
4.2.19. A Közgyűlés határozata alapján munka- és szakértői bizottságokat, vagy egyéb az Alapszabályban nem szereplő 

szerveket – pl. munkaszervezetet – is létrehozhat a Csoportosulás számára. E szervezetek működésének célját, 
intézményi struktúráját, tagságának körét, illetve a tagsági viszony keletkezésének és megszűnésének szabályait, 
továbbá működésük szabályait a Csoportosulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A 
Csoportosulás szervei – a jogszabályokkal, az Egyezménnyel és az Alapszabállyal, továbbá a Csoportosulás 
Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban – saját Szervezeti és Működési Szabályzattal is 
rendelkezhetnek. E Szervezeti és Működési Szabályzatok jogszabályokkal és magasabb szintű belső 
szabályozással való összhangját az Elnök-igazgató, az Igazgató Tanács, a Felügyelő Bizottság, a Közgyűlés, 
valamint a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyész felügyeli. 
 

4.3. Az Igazgató Tanács 
4.3.1. A Csoportosulás ügyintéző és képviseleti szerve az Igazgató Tanács, amely – átruházott hatáskörében – két 

közgyűlés között a Csoportosulás döntéshozó, irányító és vezető testületi szerve. Az Igazgató Tanács 5 tagból 
áll, megbízatása 5 évre szól. Az Igazgató Tanácsba delegált tagokat és az Elnök-igazgatót a Közgyűlés a tagok 
javaslata alapján választja meg. A Csoportosulásban résztvevő, azonos nemzeti jog alá tartozó tagok az Igazgató 
Tanács tagjaira vonatkozó javaslataikat egyenlő arányban tehetik meg. 

4.3.2. Két Közgyűlés között a Csoportosulás munkáját, a Csoportosulás ügyeit az Igazgató Tanács intézi. Az Elnök-
igazgató tevékenységéről a Közgyűlést rendszeresen tájékoztatja és a legjelentősebb kérdésekben köteles a 
Közgyűlés állásfoglalását kérni. Az Igazgató Tanács a Közgyűlésnek felelős. 

4.3.3. A Csoportosulás Elnök-igazgatója képviseli a Csoportosulást harmadik személyek előtt. Akadályoztatása esetén 
a képviselettel bármelyik igazgató tanácsi tagot megbízhatja. Az Elnök-igazgató két Közgyűlés között 
gondoskodik a határozatok végrehajtásáról. 

4.3.4. Az Igazgató Tanács tagjai: 
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a) az Elnök-igazgató, 
b) a Csoportosulás magyarországi tagjait képviselő és magyarországi hatáskörű igazgatóhelyettes, 
c) a Csoportosulás romániai tagjait képviselő és romániai hatáskörű igazgatóhelyettes, 
d) a Csoportosulás magyarországi tagjait képviselő igazgató tanácsi tag, 
e) a Csoportosulás romániai tagjait képviselő igazgató tanácsi tag, 

4.3.5. Az Igazgató Tanács ülését legalább negyedévente össze kell hívni. Összehívásra jogosult az Elnök-igazgató, de 
az ok megjelölésével kezdeményezheti bármelyik igazgatóhelyettes is. A napirendet írásban, az igazgató tanácsi 
ülést legalább 72 órával megelőzően az Elnök-igazgató (akadályoztatása esetén az általa kijelölt igazgató tanácsi 
tag) közli. 

4.3.6. Az Igazgató Tanács ülései nyilvánosak. Az Igazgató Tanács ülése akkor határozatképes, ha azon az Igazgató 
Tanács legalább három tagja jelen van, és a Csoportosulás azonos nemzeti jog alá tartozó tagjait képviseli 
legalább egy-egy igazgató tanácsi tag. Az üléseket az Elnök-igazgató vezeti. A döntéseket nyílt szavazással, 
egyszerű többséggel hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazással dönt. Valamennyi igazgató tanácsi tag egy 
szavazattal rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az Elnök-igazgató szavazata dönt. Az ülésekről jegyzőkönyv 
készül, amely tartalmazza az Igazgató Tanács határozatait. 
Az Igazgató Tanács határozatait akképpen kell nyilvántartani, hogy abból kitűnjék a döntés tartalma, időpontja, 
hatálya és a támogatók, illetve ellenzők számaránya. 
A határozatot az érintettel igazolható módon, ajánlott postai küldemény formájában vagy elektronikus úton 
közölni kell. 

4.3.7. Az Igazgató Tanács határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, 
élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, 
illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

4.3.8. Az Igazgató Tanács a határozatait írásban közli a tagokkal, úgy, hogy az ülésen felvett jegyzőkönyv és az abban 
foglalt határozatok kivonatát megküldi részükre. 

4.3.9. Két Közgyűlés közötti időben az Igazgató Tanács dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a 
Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről köteles a tagokat 15 napon belül tájékoztatni, illetve a 
következő Közgyűlésen az Igazgató Tanács köteles azokról beszámolni. 

4.3.10. Az Igazgató Tanács jogosult a Csoportosulást terhelő kötelezettségekről (szerződésekről) – a Közgyűlés illetve a 
tagok felé történő beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – dönteni. 

4.3.11. Az Igazgató Tanács az ügyrendjét maga határozza meg. 
4.4. Az Elnök-igazgató 

4.4.1. A Csoportosulást harmadik személyek előtt az Elnök-igazgató képviseli. Az Elnök-igazgató a képviseleti 
jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Csoportosulás más 
tisztségviselőjére vagy tagjára is átruházhatja, azzal a megkötéssel, hogy csak a feladat ruházható át, a felelősség 
nem. 

4.4.2. Az Elnök-igazgató jogai és kötelességei elsősorban: 
a) A Közgyűlés és az Igazgató Tanács üléseinek összehívása, javaslattétel azok napirendjére. 
b) A tagság vagyonáról a kezelők elszámoltatása. 
c) A kiadások számláinak ellenőrzése. 
d) A megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez. 
e) Harmadik személyekkel való szerződések aláírása a Közgyűlés vagy az Igazgató Tanács határozata alapján. 
f) A Közgyűlés és az Igazgató Tanács határozatainak megfelelő intézkedés. 
g) A tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelése, illetve felhasználásának 

ellenőrzése. 
h) A Csoportosulás tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése. 
i) A hírközlő médiumok tájékoztatása a Csoportosulás tevékenységéről. 
j) Aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása. 
k) Döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Csoportosulás Közgyűlésének 

vagy Igazgató Tanácsának kizárólagos hatáskörébe. 
l) Mindazon feladatok ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, vagy a Közgyűlés a hatáskörébe utal. 

4.4.3. Az Elnök-igazgató köteles mind a Közgyűlés, mint az Igazgató Tanács által hozott döntések nyilvántartását 
naprakészen vezetni. Továbbá vezeti és aktualizálja a határozatok regiszterét. 

4.4.4. Két igazgató tanácsi ülés között az Elnök-igazgató dönt az Igazgató Tanács hatáskörébe tartozó, de 
halaszthatatlan intézkedést igénylő ügyekben. Az ülések közötti tevékenységéről, végzett munkájáról a soron 
következő igazgató tanácsi ülésen köteles beszámolni. 

4.4.5. A Csoportosulást az állami, társadalmi és más szervek, továbbá a tagság előtt, és a nemzetközi kapcsolatokban 
az Elnök-igazgató képviseli. 

4.4.6. Az Elnök-igazgató látja el a Közgyűlés, az Igazgató Tanács által reá bízott, valamint a Szervezeti és Működési 
Szabályzat szerint reá háruló feladatokat. 
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4.4.7. Az Elnök-igazgató figyelemmel kíséri a közgyűlési és az igazgató tanácsi határozatok végrehajtását, valamint a 
tisztségviselők tevékenységét. 

4.4.8. Az Elnök-igazgató lemondása esetén az elnök-igazgatói tisztséget – tekintettel az alkalmazandó nemzeti jogra – 
átmenetileg a magyarországi igazgató-helyettes tölti be. Az Elnök-igazgató bármely egyéb akadályoztatása 
esetén az Elnök-igazgatót az általa kijelölt igazgatóhelyettes helyettesíti. 

4.5. Az Igazgatóhelyettesek 
4.5.1. A két Igazgatóhelyettes az Elnök-igazgató megbízásából teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnök-

igazgatói hatáskörbe tartozó feladatokat. 
4.5.2. Az Igazgatóhelyettesek, az Elnök-igazgató felkérésével, vagy az Igazgató Tanács által meghatározott 

munkamegosztás alapján, főleg területi (regionális) megosztásban képviselik a Csoportosulást: 
a) A Csoportosulás magyarországi tagjait képviselő és magyarországi hatáskörű Igazgatóhelyettes 

Magyarországon. 
b) A Csoportosulás romániai tagjait képviselő és romániai hatáskörű Igazgatóhelyettes Romániában. 

4.6. A Felügyelő Bizottság 
4.6.1. A Csoportosulás tevékenységének és gazdálkodásának átfogó ellenőrzését a Felügyelő Bizottság ellenőrzi, 

különös tekintettel a Csoportosulás rendelkezésére álló anyagi források célokhoz igazodó felhasználására. Ennek 
során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Csoportosulástól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, 
továbbá a Csoportosulás könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

4.6.2. A Felügyelő Bizottság 3 tagját – köztük a Felügyelő Bizottság elnökét –, a Csoportosulás különböző nemzeti jog 
alá tartozó tagjainak arányos képviseletét biztosítva, a Közgyűlés választja meg, az alábbi összetételben: 

a) A magyarországi tagok képviselői közül legalább egy (ajánlottan, nem kötelező jelleggel) magyarországi 
hatáskörű tag; 

b) A romániai tagok képviselői közül legalább egy (ajánlottan, nem kötelező jelleggel) romániai hatáskörű tag; 
4.6.3. A Felügyelő Bizottság tagjává nem választható az, aki: 

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja; 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 

nem pénzbeli szolgáltatás, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve 

d) a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója; 
e) aki a Csoportosuláson belül gazdasági feladatokat lát el; 
f) aki büntetett előéletű. 

4.6.4. A Felügyelő Bizottság az ügyviteli rendjét maga határozza meg. 
4.6.5. A Felügyelő Bizottság tagjai (tanácskozási joggal) részt vehetnek a Csoportosulás Közgyűlésének és Igazgató 

Tanácsának ülésein. 
4.6.6. A Felügyelő Bizottságot szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. 
4.6.7. A Felügyelő Bizottság az üléseit éves munkaterv keretében végzi, illetve ad hoc vizsgálatot tarthat. A felügyelő 

bizottsági tagok bármilyen vizsgálatot folytathatnak, az ellenőrzésekre vonatkozó jogszabályok megtartása 
mellett. A Csoportosulás alkalmazottai, illetve tartósan megbízott személyei kötelesek számukra információval 
szolgálni. A Felügyelő Bizottság további munkarendjét, a tagok közötti munkamegosztást saját hatáskörben 
határozza meg. 

4.6.8. A Felügyelő Bizottság elnöke a Közgyűlésnek évente egy alkalommal köteles beszámolni a Felügyelő Bizottság 
tevékenységéről. 

4.6.9. Ha a Felügyelő Bizottság létszáma bármilyen okból három fő alá csökken, akkor az ok bekövetkeztétől számított 
15 napon belül rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, és titkos szavazással meg kell választani az új felügyelő 
bizottsági tagokat. A Felügyelő Bizottság üléseit annak elnöke írásban, faxon vagy e-mail-en hívja össze. 
Határozatképességéhez három tag jelenléte szükséges, határozatait egyszerű többséggel hozza meg. A Felügyelő 
Bizottság ülései nyilvánosak, a nyilvánosságot kizárólag a személyes adatok és a személyiségi jogok védelme 
érdekében lehet korlátozni a szükséges mértékben. 

4.6.10. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Igazgató Tanácsot tájékoztatni, és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

a) A Csoportosulás működése során olyan jogszabálysértés vagy a Csoportosulás érdekeit egyébként súlyosan sértő 
esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
intézkedésre jogosult Igazgató Tanács döntését teszi szükségessé; 

b) A vezető tisztségviselők jogszabálysértő felelősségét megalapozó tény merült fel. 
4.6.11. Az intézkedésre jogosult Igazgató Tanácsot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 8 

napon belül – haladéktalanul össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Igazgató Tanács 
összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 
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4.6.12. Ha az Igazgató Tanács a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a 
Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

4.6.13. A Csoportosulás törvényes működésének helyreállítása érdekében a Felügyelő Bizottság jogosult a 
kezdeményezésétől számított 15 napon belüli időpontra a rendkívüli Közgyűlést összehívni. 

4.6.14. Bűncselekmény alapos gyanúja esetén a Felügyelő Bizottság köteles közvetlenül tájékoztatni a Csoportosulás 
törvényességi felügyeletét ellátó ügyészséget. 

4.6.15. A felügyelő bizottsági határozatokról feljegyzéseket kell készíteni, amelyeket a Csoportosulás Elnök-igazgatója 
köteles lefűzve megőrizni. 
 

4.7. A tisztségviselőkre vonatkozó közös szabályok: 
 

4.7.1. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az 
a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy 
évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
 

4.7.2. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
 

V. Munkanyelvek 
 

5.1. A Csoportosulás belső és külső tevékenysége során – minden időben és minden helyzetben – három teljesen 
egyenrangú munkanyelv alkalmazható: 

a) A magyar; 
b) A román; 
c) Az angol. 

5.2. A különböző nyelvű szövegváltozatokból fakadó vita esetén az angol nyelvű szövegváltozat a hiteles. 
 

VI. Személyzeti ügyek 
 

6.1. A Csoportosulás céljainak megvalósítására és feladatainak ellátására munkaszerződéssel és egyéb 
munkavégzésre irányuló szerződéssel munkatársakat alkalmazhat. 

6.2. A munkáltatói jogokat a munkaszervezetben foglalkoztatott munkavállalók felett az Elnök-igazgató gyakorolja. 
A munkaszervezet alkalmazottai feletti munkáltatói jogok egy részét az Elnök-igazgató (a szükséges mértékben) 
átruházhatja a munkaszervezet vezetését ellátó Ügyvezetőre. 

6.3. A munkaviszony létesítésével és megszüntetéssel kapcsolatos munkáltatói jogok kizárólag az Elnök-igazgató 
által gyakorolhatók és át nem ruházhatók. 

6.4. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve, a nem munkaszerződés alapján megvalósuló személyes 
közreműködésre a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

VII. A Csoportosulás gazdálkodása és vagyona (a tagok pénzügyi hozzájárulása és felelőssége) 
 

7.1. A Csoportosulás az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, illetve a megfelelő magyarországi 
jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően elkészített éves költségvetés, pénzügyi terv szerint gazdálkodik. 

7.2. Az éves pénzügyi tervben, az előirányzatok módosítása alkalmával, a költségvetési beszámolóban, a 
területfejlesztéssel kapcsolatos előirányzatokat, módosított előirányzatokat és az előirányzatok teljesítését 
elkülönítetten kell szerepeltetni. 

7.3. A munkaszervezet vezetője által elkészített költségvetés tervezetét az Elnök-igazgató a törvényi szabályozás 
keretei között Magyararország éves költségvetéséről szóló törvény elfogadását követően, az államháztartásra 
vonatkozó szabályok szerint Közgyűlés elé terjeszti. 

7.4. A munkaszervezet vezetője által elkészített zárszámadás tervezetét, valamint a külön törvényben 
meghatározottak szerinti éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és 
eredmény kimutatást az Elnök-igazgató a költségvetési évet követően az államháztartásra vonatkozó szabályok 
szerint a Közgyűlés elé terjeszti. 

7.5. A Közgyűlés az éves költségvetésről és a zárszámadásról határozatot hoz. 
7.6. A Csoportosulás tekintetében alkalmazásra kerülő számviteli és költségvetési szabályok, valamint egyéb 

pénzügyi szabályok vonatkozásában elsősorban a magyarországi jog szerint létrehozott, a társasági adóról és 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Taotv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az 
egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. 
(XII. 19.) Korm. Rendelet rendelkezései az irányadóak. 

7.7. A Csoportosulás gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Csoportosulás munkaszervezete végzi és látja el. 
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7.8. A Csoportosulás a pénzeszközeit pénzintézeti számlán kezeli. 
7.9. A Csoportosulás lehetséges bevételei: 

a) A tagok által befizetett tagdíjak, valamint a tagok önként vállalt egyéb juttatásai; 
b) Egyéb gazdasági vagy vállalkozási tevékenységből származó bevételek; 
c) Jogi személyek és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai; 
d) Állami támogatás; 
e) Pályázati úton elnyert pénzeszközök; 
f) Alapítványok adományai; 
g) Rendezvények bevételei; 
h) Reklámtevékenységből származó bevételek; 
i) Intézményi háttér működéséből származó bevételek; 
j) Egyéb bevételek. 

7.10. A Csoportosulás a gazdálkodása során a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítésének célja, illetve különös 
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében anyagi eszközeinek a lehető leghatékonyabb felhasználására igen, 
nyereségre azonban nem törekszik. 

7.11. A tagsági díjakat a Csoportosulás elsősorban a Csoportosulás céljaival összefüggésben felmerülő kiadásokra 
használja fel. A tagsági díjak felhasználásáról a Közgyűlés dönt. 

7.12. Az egyes tagok pénzügyi hozzájárulásának (tagdíjának) meghatározásánál a lakosságarányos alapelv kerül 
érvényesítésre. 

7.13. A Csoportosulás tagjai a tagdíjakat negyedévente, az adott negyedév kezdetét megelőző hónap 10. napjáig 
kötelesek a Csoportosulás bankszámlájára átutalni. Kizárható a Csoportosulásból az a tag, amelynek egy éves 
(négy negyedéves) tagdíj hátraléka van. 

7.14. A Csoportosulás a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel a Közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés 
alapján gazdálkodik. 

7.15. A Csoportosulás vagyona lehet: 
a) Készpénz (bankjegy, pénzérme, folyószámlán lévő összeg); 
b) Követelés; 
c) Ingó és ingatlan vagyon; 
d) Vagyoni értékű jog; 
e) Értékpapír; 
f) Tőkerészesedés. 

7.16. A Csoportosulás tartozásaiért saját vagyonával felel. A Csoportosulás felelős mindennemű tartozásáért. 
7.17. Amennyiben a Csoportosulás vagyona nem elegendő pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésére, a Csoportosulás 

tagjai, hozzájárulásuk arányában, a vagyoni hozzájárulásuk mértékéig tartoznak felelősséggel (korlátolt 
felelősség). 

7.18. Magán- és jogi személyek felajánlásai esetében a felajánlások elfogadásához az Igazgató Tanács határozata 
szükséges. 

7.19. A Csoportosulás tisztségviselői tiszteletdíjban, vagy indokolt részkiadásaik megtérítése céljából 
költségtérítésben részesülhetnek. 

7.20. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés a Csoportosulás vagyonát 
képezi. A Csoportosulás vagyona oszthatatlan. A Csoportosulási tagság bármilyen módon történő megszűnése 
esetén a tagokat a Csoportosulás vagyonából térítés illetheti meg. 

7.21. A Csoportosulás a céljainak megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető 
leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges 
maradvány összeget hasonló célok támogatására fordítja. 

7.22. A Csoportosulás a céljai elérése érdekében pályázatokon vesz részt, az elnyert támogatásokat a pályázati 
kiírásnak megfelelően használja fel. 

7.23. A Csoportosulás gazdálkodását a Közgyűlés és az Igazgató Tanács határozatai alapján az Elnök-igazgató 
irányítja. 

7.24. A gazdálkodás részletes szabályait, szervezetét, hatásköri tagozódását és működési rendjét a Csoportosulás 
Szervezeti és Működési Szabályzata és Gazdálkodási Szabályzata állapítja meg. 

7.25. A Csoportosulás gazdálkodása nyílt, abba kérésre bármely tag betekinthet. 
7.26. A Csoportosulás tisztségviselőinek díjazásáról a Közgyűlés dönt, az alkalmazottakét az Igazgató Tanács állapítja 

meg. 
7.27. A Csoportosulás jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy ezt eredményező alábbi gazdasági tevékenységei 

nem minősülnek vállalkozási tevékenységnek: 
a) Az Alapszabályban nevesített cél szerinti tevékenység, ideértve az ehhez kapott támogatást és juttatást is; 
b) A kizárólag a cél szerinti tevékenységet szolgáló immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének 

ellenértéke, bevétele; 
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c) A szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapírt kibocsátójától 
kapott kamat, osztalék, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozama. 

d)  
VIII. Bankszámla feletti rendelkezés, utalványozási jogosultság 

 
8.1. A folyó bankszámla, a devizaszámla feletti rendelkezési jog, valamint a számlavezető bank(ok)nál vezetett, 

illetve a projektköltségek elkülönített kezelése céljából nyitott bankszámla feletti rendelkezési jog, továbbá a 
házipénztárból történő kifizetés kérdését a Csoportosulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

8.2. Az 1 millió Ft-ot meghaladó pénzügyi tranzakciók esetében az Elnök-igazgatónak kérnie kell az Igazgató Tanács 
jóváhagyását, valamint azokról köteles a tagokat tájékoztatni. 
 

IX. A Csoportosulás képviselete 
 

9.1. A Csoportosulást harmadik személyekkel szemben, továbbá a hatóságok és a bíróságok előtt általánosságban és 
teljes jogkörrel a Csoportosulás Elnök-igazgatója önállóan, továbbá az Igazgató Tanács által megbízott 
személyek – a megbízásban meghatározott körben – jogosultak képviselni. 

9.2. Az Elnök-igazgató vagy az Igazgató Tanács konkrétan meghatározott kérdésekben – eseti vagy állandó jelleggel 
– bárkit felkérhet, illetve megbízhat a Csoportosulás képviseletével. 

9.3. Az Elnök-igazgatót távollétében az általa kijelölt igazgató tanácsi tag teljes jogkörrel helyettesíti. 
9.4. A Csoportosulás álláspontját az Igazgató Tanács tagjai önállóan is képviselhetik, illetve jogosultak nyilatkozni a 

Csoportosulás nevében. 
 

X. Nyilvántartás, nyilvánosságra hozatal 
 

10.1. A Csoportosulás Alapszabálya, szabályzatai, beszámolói, pályázatai és hirdetményei nyilvánosak. A 
határozatokról minden érdeklődő (saját költségére) másolatot készíthet. 

10.2. A Csoportosulás egyéb irataiba is bárki betekinthet, kivéve, ha a betekintés üzleti titkot vagy személyiségi 
jogokat sértene. 

10.3. A Közgyűlés és az Igazgató Tanács a határozatait a tagsággal írásban ismerteti, a munkaszervezet és a 
Csoportosulás székhelyén minden érdeklődő által hozzáférhető helyen (pl. honlapon) kifüggeszti. 

10.4. A határozatok által közvetlenül érintett személyeket (szervezeteket) a határozatról 8 munkanapon belül írásban 
kell értesíteni. 

10.5. A Csoportosulás a beszámolóját, a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben az adott 
üzleti év mérlegfordulójától számított 150 napon belül közzéteszi. 

10.6.  
XI. A független külső ellenőrök kijelöléséért felelős hatóságok 

 
11.1. A független külső ellenőrök kijelöléséért felelős hatóságok a Magyar Köztársaság jogrendje által kijelölt felelős 

hatóságok. 
 

XII. A Csoportosulásra alkalmazandó jog 
 

12.1. A Csoportosulásra az Európai Parlament és a Tanács európai együttműködési csoportosulásról szóló 
1082/2006/EK rendelete, valamint a Magyar Köztársaság európai együttműködési csoportosulásról szóló 2007. 
évi XCIX. törvénye vonatkozik. 

12.2. A rendelet és a törvény rendelkezései által nem, vagy csak részben szabályozott kérdések esetében a létesítő 
okirat szerinti székhelynek megfelelő tagállam, jelen esetben a Magyar Köztársaság jogszabályai az irányadóak. 

12.3. Az Egyezmény értelmezésére és végrehajtására alkalmazandó jogrendszer Magyarország jogrendszere. 
12.4. A Csoportosulás Egyezménye és Alapszabálya. 

 
XIII. Kölcsönös elismerésre vonatkozó megállapodások 

 
13.1. A Csoportosulásban résztvevő tagországok előírásai egyenrangúak. 
13.2. A Csoportosulás tagjai a Csoportosulás működése alatt tiszteletben tartják a nemzetközi jog előírásait és a 

tagállamok törvényeit, valamint elfogadják a származási ország ellenőrzési illetékességének elvét. 
 

XIV. Az Alapszabály módosítására vonatkozó eljárások 
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14.1. Az Alapszabály bármely lényegi módosítását a 2007. évi XCIX. törvénynek megfelelően a Fővárosi Bíróság, és 
az alapításban részt vevő tagok államainak illetékes hatóságai hagyják jóvá. Az Alapszabály jelentős 
módosításainak azokat kell tekinteni, amelyek közvetve vagy közvetlenül az Egyezmény módosításával járnak 
[az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK (az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló) 
rendelete 4. cikke (6) bekezdése értelmében]. 
 

XV. Vegyes és záró rendelkezések 
 

15.1. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény, és egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

15.2. Jelen Alapszabálynak a tagok hivatalos adatait, valamint a tisztségviselők névsorát tartalmazó 1. és 2. számú 
mellékletei az Alapszabály lényegi, elválaszthatatlan részeit képezik. 

15.3. A Csoportosulás Igazgató Tanácsa jelen szerződés aláírásától számított 90 napon belül köteles elkészíteni az 
Alapszabály szerinti működést elősegítő Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint mindazokat a belső 
szabályzatokat, amelyek a Csoportosulásként a működés feltételei. 

15.4. A Csoportosulás önálló jogi személy, amely tevékenységét a bírósági nyilvántartásba vétel jogerőre 
emelkedésének napján kezdi meg. 

15.5. Jelen Alapszabályt az alapító tagok, mint akaratukkal mindenben egyezőt, az alábbiakban jóváhagyólag aláírják. 
Eredeti keltezés: Mórahalom, 2009. december 10. 
 
Változásokkal egységes szerkezetbe foglalva: Mórahalom, 2014. december 12. 
 
Nógrádi Zoltán 
Elnök-igazgató 
 
Dudás Kószó Katalin 
Jegyzőkönyvvezető 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítetők 
 
Igazolom, hogy jelen egységes szerkezetbe foglalt „alapszabály” okiratának II. pont 2.2 alpontjában, XV. pont 
15.1 alpontjában dőlt betűkkel jelzett változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások 
alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okiratot Mórahalmon, 2014. december 12. napján 
ellenjegyzem: 
 
A magyar és román tagönkormányzatok felsorolása, a három új taggal kibővülve  
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3. számú melléklet 
 

Banat – Triplex Confinium 
Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 
 

Egyezmény 
(KIVONAT, a 2014. évi decemberi módosítás dőlt betűvel szedve) 

 
 

I. Preambulum 
 
Magyarországi és romániai határmenti kistérségek/mikrorégiók, városok, községek és települések, térség-, 
terület-, vidék- és gazdaságfejlesztési szervezetek, valamint együttműködő partnereik önkéntesen, a bánáti régió 
vonzásterületéről, az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK (az európai területi együttműködési 
csoportosulásról szóló) rendelete 1. cikkelyének, (1) bekezdésében, valamint a szintén az európai területi 
együttműködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény 3-6. §-aiban foglaltak szerint – összhangban az 
egyes tagok nemzeti jogrendjével – létrehozzák a BANAT – TRIPLEX CONFINIUM KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁST (továbbiakban: 
Csoportosulás). 
 

II. A Csoportosulás neve és székhelye,telephelye 
 

2.1. A Csoportosulás neve 
2.1.1. A Csoportosulás teljes hivatalos neve magyar nyelven: BANAT–TRIPLEX CONFINIUM KORLÁTOLT 

FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 
2.1.2. A Csoportosulás teljes hivatalos neve román nyelven: GRUPAREA EUROPEANĂ DE COOPERARE 

TERITORIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ BANAT – TRIPLEX CONFINIUM 
2.1.3. A Csoportosulás teljes hivatalos neve angol nyelven: BANAT – TRIPLEX CONFINIUM EUROPEAN 

GROUPING OF TERRITORIAL COOPERATION LIMITED 
2.1.4. A Csoportosulás rövidített hivatalos neve: BANAT – TRIPLEX CONFINIUM EGTC 
2.1.5. A Csoportosulás hivatalos betűneve: BTC EGTC 

2.2. A Csoportosulás székhelye: 
Székhelye: 6782 Mórahalom (Csongrád Megye, Magyarország), Röszkei út 1. 
 

III. A Csoportosulás működési területének kiterjedése, jogképessége 
 
A Csoportosulás működési területének lehatárolása: Csongrád és Bács-Kiskun megyékhez (Magyarország), 
Temes megyéhez (Románia) tartozó tag határmenti kistérségek/mikrorégiók, városok, községek és települések 
területe. Ezek részletes jegyzékét lásd az Egyezmény VI. pontjában.  
 

IV. A Csoportosulás különös célkitűzése és feladatai 
 

a) Elsődlegesen: területének harmonikus fejlődésének elősegítése, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
erősítésével, a határokon átnyúló együttműködés révén. 

b) Gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése céljából lehetővé tenni és előmozdítani a határokon átnyúló 
együttműködést. 

c) A stratégiai programtervben megfogalmazottak szerint a Csoportosulás közös, összehangolt fejlesztési 
programjának kidolgozása és megvalósítása. 

d) A határokon átnyúló gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi tevékenységek fejlesztése a fenntartható 
területfejlesztésre irányuló együttes stratégiák révén, és elsősorban a következők által: 

i. a vállalkozói szellem ösztönzése, különösen a kis- és középvállalkozások együttműködése, termelői szervezetek 
támogatása, mezőgazdasági felvásárlói hálózatok kialakítása, piacra-jutás elősegítése, élelmiszeripari, szállítási 
és raktározási infrastruktúra, valamint a határokon átnyúló kereskedelem és vállalkozói hálózatok fejlesztése, 
közös beruházás-ösztönzés és tőkebefektetés; 

ii. a természeti és kulturális erőforrások közös védelmének, és az ezekkel való közös gazdálkodásnak, a megújuló 
energiaforrások kiaknázásának, valamint a természeti és technológiai kockázatok megelőzésének az ösztönzése 
és javítása; 

iii. a városi és vidéki térségek közötti kapcsolatok támogatása; 
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iv. a közlekedési, regionális szállítási infrastruktúra, az információ- és hírközlő hálózatok és szolgáltatások, a 
határokon átnyúló vízellátási és vízgazdálkodási, valamint hulladékgazdálkodási és energiaellátási rendszerek és 
létesítmények fejlesztése révén az elszigeteltség mérséklése; 

v. az együttműködés, a kapacitások és az együttes hasznosítás fejlesztése az infrastruktúrák területén, különösen az 
olyan ágazatokban, mint az egészségügy, a kultúra, az idegenforgalom, a személyszállítás/tömegközlekedés és 
az oktatás. 

e) A két ország határmenti térségeinek partnerségi alapon történő átfogó társadalmi felzárkóztatása, a d) pont 
vonatkozásában a regionális és helyi erőforrások koncentrációjával, valamint a közösségi, a magyarországi és a 
romániai állami költségvetési pályázati források hatékony felhasználásával. 

f) A Közösség – az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és/vagy a Kohéziós Alap révén 
nyújtott – társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása, a közösségi 
alapok ellenőrzésére vonatkozó nemzeti jogszabályok alkalmazása mellett. 
 

V. A Csoportosulás működési időtartama és megszűnésének feltételei 
 

5.1. A Csoportosulás hosszú távú közreműködésre alakul, így a működési időtartama határozatlan idejű. 
5.2. A Csoportosulás végelszámolással abban az esetben szűnik meg, ha: 

a) A Csoportosulás tagjai konszenzussal megállapodnak a Csoportosulás jogutód nélküli megszüntetéséről. 
b) Magyarország illetékes bírósága, vagy illetékes hatósága elrendeli a Csoportosulás megszüntetését, az Európai 

Parlament és a Tanács 1082/2006/EK (az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló) rendeletének 
14. cikke szerint. 
 

VI. A Csoportosulás tagjainak jegyzéke 
 

6.1. AMBRÓZFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.2. APÁTFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.3. ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.4. BÁCSBORSÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.5. BORDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.6. CSANÁDALBERTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.7. CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.8. CSENGELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország 
6.9. CSIKÉRIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.10. DOMASZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.11. FERENCSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.12. FORRÁSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.13. FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.14. GARA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.15. KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.16. KIRÁLYHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.17. KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.18. KISTELEK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (Magyarország) 
6.19. KISZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.20. KLÁRAFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.21. KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.22. KUNBAJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.23. MADARAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.24. MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.25. MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.26. MAROSLELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.27. MÓRAHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.28. NAGYÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.29. NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.30. ÓFÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.31. ÖTTÖMÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.32. PITVAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.33. PUSZTAMÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.34. RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.35. RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.36. TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
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6.37. ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.38. ÜLLÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.39. ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 
6.40. ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország) 

 
6.41. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BANLOC (Románia) 
6.42. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BEBA VECHE (Románia) 
6.43. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIRDA (Románia) 
6.44. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂRPINIŞ (Románia) 
6.45. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CENAD (Románia) 
6.46. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CENEI (Románia)  
6.47. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHECEA (Románia) 
6.48. CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CIACOVA (Románia)  
6.49. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COMLOŞU MARE (Románia)  
6.50. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DENTA (Románia) 
6.51. CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI DETA (Románia) 
6.52. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII VECHI (Románia)  
6.53. CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GĂTAIA (Románia)  
6.54. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHILAD (Románia)  
6.55. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIERA (Románia)  
6.56. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOTTLOB (Románia)  
6.57. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IECEA MARE (Románia)  
6.58. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JAMU MARE (Románia)  
6.59. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JEBEL (Románia)  
6.60. CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA (Románia)  
6.61. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LENAUHEIM (Románia)  
6.62. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIEBLING (Románia)  
6.63. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVEZILE (Románia)  
6.64. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LOVRIN (Románia)  
6.65. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MORAVIŢA (Románia)  
6.66. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NIŢCHIDORF (Románia)  
6.67. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTELEC (Románia)  
6.68. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM (Románia)  
6.69. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC (Románia)  
6.70. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂCĂLAZ (Románia)  
6.71. CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SÂNNICOLAU MARE (Románia)  
6.72. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNPETRU MARE (Románia)  
6.73. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÎNMIHAIU ROMÂN (Románia)  
6.74. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMNATIC (Románia)  
6.75. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UIVAR (Románia)  
6.76. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VARIAŞ (Románia)  
6.77. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VOITEG (Románia) 

 
VII. A Csoportosulásra alkalmazandó jog és a Csoportosulás jogi személyisége 

 
7.1. A Csoportosulásra az Európai Parlament és a Tanács európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 

1082/2006/EK rendelete, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi XCIX. törvénye vonatkozik. 
7.2. A rendelet és a törvény rendelkezései által nem, vagy csak részben szabályozott kérdések esetében a létesítő 

okirat szerinti székhelynek megfelelő tagállam, jelen esetben a Magyar Köztársaság jogszabályai az irányadóak. 
7.3. Az Egyezmény értelmezésére és végrehajtására alkalmazandó jogrendszer Magyarország jogrendszere. 
7.4. A Csoportosulás Egyezménye és Alapszabálya. 
7.5. A Csoportosulás a nyilvántartásba vételének napjától jogi személyiséggel rendelkezik. 

 
VIII. Kölcsönös elismerésre vonatkozó megállapodások 

 
8.1. A Csoportosulásban résztvevő tagországok előírásai egyenrangúak. 
8.2. A Csoportosulás tagjai a Csoportosulás működése alatt tiszteletben tartják a nemzetközi jog előírásait és a 

tagállamok törvényeit, valamint elfogadják a származási ország ellenőrzési illetékességének elvét. 
 

IX. Az Egyezmény módosítására vonatkozó eljárások 
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9.1. Az Egyezmény bármely módosítását az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK 

rendelet 4. cikke (6) bekezdésének megfelelően a résztvevő tagok államainak hatáskörrel rendelkező szervei 
hagyják jóvá. 

9.2. Az Egyezményt, továbbá annak bármely későbbi módosítását az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK 
(az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló) rendelete 5. cikke (1) bekezdése értelmében 
a Magyarországon alkalmazandó nemzeti jognak, az európai területi együttműködési csoportosulásról 
szóló 2007. évi XCIX. törvénynek megfelelően kell bejegyezni és/vagy kihirdetni. 
 
 
Eredeti keltezés: Mórahalom, 2009. december 10.  
 
Változásokkal egységes szerkezetbe foglalva: Mórahalom, 2014. december 12. 
 
 
Nógrádi Zoltán 
Elnök-igazgató 
 
Dudás Kószó Katalin 
Jegyzőkönyvvezető 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítők 
 
 
Igazolom, hogy jelen egységes szerkezetbe foglalt „egyezmény” okiratának II. pont 2.2 alpontjában, VI. pont 6.8, 
6.18, 6.39, 6.40 alpontjaiban dőlt betűkkel jelzett változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 
módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okiratot Mórahalmon, 2014. december 12. 
napján ellenjegyzem: 
 
A magyar és román tagönkormányzatok felsorolása 
 
 


