BESZÁMOLÓ
a PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
2019. évi tevékenységéről
A Társulás a 2019. évben is az Alapszabályban foglaltakkal, valamint a Közgyűlés döntéseivel
összhangban végezte szakmai tevékenységét, amelynek középpontjában a korábban megindított
projektek eredményes továbbvitele, illetve lezárása állt.

Kajak-kenu úszóművek létesítése az Ipolyon és a Dunán
A Társulás egyik kiemelt célja a Duna és Ipoly parti települések idegenforgalmi látogatottságának
növelése azáltal, hogy az érintett települések közös turisztikai fejlesztéseken keresztül minőségi
szolgáltatásokat, programokat, rendezvényeket és a szabadidő hasznos eltöltéséhez egyéb
idegenforgalmi attrakciót kínáljanak. A Társulás Alapszabályának III. cikk 3/H. pontja rögzíti, hogy a
Társulás célja a határon átnyúló ökoturizmus fejlesztése, valamint egyéb ökoturisztikai létesítmények
és tevékenységek támogatása.
A Társulás 13.514.000 Ft összegű támogatást nyert el a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól (a
továbbiakban: KKM) a „Kajak-kenu stégek kialakítása az Ipolyon a vízi turizmus és a sportolási
lehetőségek fejlesztése érdekében” című támogatási kérelmével.
A projekt megvalósulásának célja, hogy kajak-kenu stégeket (úszóműveket) alakítsunk ki, ezáltal
fejlesszük az Ipoly folyóhoz kapcsolódó vízi turizmust és sportolási lehetőséget nyújtsunk a környékbeli
lakosoknak a határ magyarországi és szlovákiai oldalán egyaránt. Az úszóművek kizárólag szabadidős,
sportolási céllal kerülnek telepítésre, gazdasági cél nem kapcsolódik hozzájuk.
A projekt keretén belül 4 településre (Szob, Ipolydamásd, Helemba és Letkés) tervezett úszómű
létesítési engedélyezési tervdokumentációja készült el, illetve került lefolytatásra az engedélyeztetési
eljárás (Helemba esetében részben). Az úszóművek telepítését a támogatásból Szob, Ipolydamásd és
Letkés településeken végeztük el. (A projekt megítélt támogatási összege nem tette lehetővé az
eredetileg tervezett kérelemben 4. úszómű telepítését, ezért a támogatási szerződés is 3 úszómű
telepítését tartalmazta, a fennmaradó úszóműre csak a tervezésre és engedélyeztetési folyamat
lebonyolítását vállaltuk, bízva abban, hogy a közeljövőben újabb támogatás útján lehetőségünk lesz
megvalósítani vagy akár újabb úszóműveket is telepíteni.
A magyar oldali úszóművek közül az engedélyezési folyamat (beleértve a szükséges vagyonkezelői
hozzájárulásokat is) viszonylag hamar, 2019 januárban lezárult, ezért ezen úszóművek telepítése
érdemi komplikációk nélkül megvalósult, a telepítési munkák elvégzését a 2019 tavaszi-nyári rendkívüli
csapadékos időjárás, felázott talaj és a hosszan tartó magas folyóvízszint hátráltatta néhány hétig.
Tekintettel arra, hogy az eredetileg Helembára megvalósítani tervezett úszómű vonatkozásában a
szlovákiai hatóságoknál az engedélyezési eljárás nem fejeződött be, ezért a projekt megvalósításának
eredeti időtartama – a Társulás kérelmére – támogatási szerződés módosítás útján született döntés
arról, hogy a Helembára tervezett úszómű telepítésére végül – változatlan műszaki tartalommal –
Letkésen kerülhessen sor, tekintettel arra, hogy a szlovákiai hatóságok részéről bár több
részengedéllyel rendelkezünk (Szlovák Vízügyi Vállalat, Nyitrai Járási Hivatal, Nemzeti Közlekedési
Hatóság tanúsítványa, Natura2000 engedély), a teljes engedélyezési folyamat lezárása a projekt
módosított határidejére sem volt tartható.

A letkési úszómű telepítése végül –a vagyonkezelői hozzájárulás kézhezvételét és a kiadott létesítési
engedélyt követően – komplikációk nélkül 2019. novemberében megtörtént.

Ipolydamásdi úszómű

Letkési úszómű

Az úszóművek által elfoglalt folyóvíz-terület használatára a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatósággal
kötött bérleti szerződés alapján jogosult a Társulás (a bérleti díj 50 ezer Ft/úszómű évente), a napi
fenntartási-üzemeltetési feladatokat az érintett települési önkormányzatokkal partnerségben
valósítjuk meg.
A műszaki előírások miatt a téli időszakban az úszóműveket zárt helyen kell tárolni, az elhelyezést a
települési önkormányzatok biztosítják. Reményeink szerint a közeljövőben a napi hőmérséklet
emelkedését követően újra kihelyezhetők lesznek.
A támogatás elszámolását a Társulás 2020 január hónapban benyújtotta a KKM részére, a projekt
hivatalos lezárása a KKM részéről a szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásával megtörtént. A
támogatást teljes egészében eredményesen sikerült felhasználni.
2020. évi feladatként a – kajak-kenu úszóművek létesítésére irányuló projektünk folytatásaként – a
part menti kiszolgáló létesítmények (szaniterkonténerek, mosdók, öltözők), csónaktárolók
/csónakházak kialakítását egyéb, a térség ökoturizmusának fellendítését elősegítő kiszolgáló
létesítmények megvalósítását kívánjuk elősegíteni a településekkel együttműködve.
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RE-START akcióterv
A RE-START akcióterv célterülete az Alsó-Ipoly-völgy, Nyitra és Pest megye határvidéke. Ez a terület
számos problémával néz szembe, elsősorban az öregedő társadalommal és a munkanélküliséggel.
Ebben az erősen rurális jellegű térségben rendkívül alacsony a gazdasági aktivitás, nincs jelentős ipari
tevékenység, városi területek, hanyatló ipari létesítmények, vagy rozsdaövezetek. A RE-START
akcióterv célja a foglalkoztatottság növelése a terület belső potenciáljainak kibontakoztatása által,
kiemelt figyelmet fordítva a még aktív korú, de inaktív lakosságra. Emellett hangsúlyos szerepet kap az
elöregedő népesség igényeire szabott szolgáltatások kialakítása és az aktív időskor elősegítése.
A Társulás és széles körű partnersége által az INTERREG VA Szlovákia-Magyarország Együttműködési
Program felhívására benyújtott két fordulós kiválasztási folyamaton ment keresztül. Az első körben
csak az akcióterv tematikáját kellett kidolgozni, amely alapján a RE-START bejutott a második
fordulóba. Ennek során már az egyes projekteket teljes részletességükben kellett kidolgozni, beleértve
az elvégzendő tevékenységek pontos körének meghatározását, a partneri költségvetések
megtervezését, és a vállalt indikátorokat is. A kidolgozott pályázati anyag alapján 2019. április 16-án a
Monitoring Bizottság a RE-START akcióterv támogatása mellett döntött. A teljes akcióterven átívelő
CCP projekt 2019. július 1-én indult és 2023. június 30-ig fog tartani. A Monitoring Bizottság döntését
követően egy módosítási indítványt adtunk be a Közös Titkárság részére, melyben elsősorban az egyes
projektek költségvetésén belül eszközöltünk kiigazításokat, amelyet 2019. november 22-én a
Monitoring Bizottság is jóváhagyott, így az egyes projektek szerződéskötésére már a kiigazított
költségvetések alapján kerül sor.
Az akcióterv teljes költségvetése 4 736 220,31 euró, amelyből az állami és az Európai Uniós támogatás
összesen 4 415 742,42 euró.
Az akcióterv keretében az alábbi indikátorok teljesítését vállaltuk:
 18 munkahely létrehozása
 2065 m2-nyi épület felújítása/építése
 68 idősellátási férőhely kialakítása
 60 fő részvétele a szociális gondozói képzésen
 24 fő mentorálása
 2 áruszállító és 1 személyszállító gépjármű beszerzése
 1 egészségügyi szűrőbusz beszerzése
 21 elektromos kerékpár beszerzése
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RE-START akcióterv projektjei
Projekt azonosító:
SKHU/1802/3.1/053
Projekt időtartama: 2019. november 1 – 2021. október 30.
Partner
Szob Járási Család-és
Gyermekjóléti
Központ (vezető
partner)
Natur Products
Mira Office

Projekt
összköltség

Támogatás
(állami + ERDF)

Főbb tevékenységek

118 567,13
EUR

112 638,77
EUR

Kétnyelvű online adatbázis létrehozása,
kapacitáskoordináció, mentorprogram
működtetése, továbbvitele, személyi
költségek (menedzsment + szakértők)

160 000
EUR

72 000 EUR

Termeléshez szükséges eszközök beszerzése

82 000 EUR

69 700 EUR

Termeléshez szükséges eszközök beszerzése

Szob Város
Önkormányzata

127 885,6
EUR

121 490,8 EUR

Mobil LAB busz beszerzése és felszerelése
egészségügyi szűrőeszközökkel, Living LAB
kezdeményezésekhez való csatlakozás,
személyi költségek (menedzsment)

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat

46 721,11
EUR

44 385,05 EUR

Mentorprogram (mentorok képzése),
személyi jellegű költségek (menedzsment)

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

-

-

Szakmai megvalósítást segítő társult partner

Korrekt-System Kft.

-

-

Szakmai megvalósítást segítő társult partner

535 173,84
EUR

420 214,62
EUR

ÖSSZESEN

A RE-BOOT projekt célja a térség munkaerőpiacának élénkítése, az integrált határokon átnyúló szociális
és idősgondozó ellátó hálózat elindítása, az idősek segítése, továbbá a lakosság egészségügyi
állapotának javítása. Ezen célok megvalósítására két kis-és középvállalkozás termelőeszköz beszerzése
kerül támogatásra, amely a termelési kapacitás növekedése mellett a dolgozói létszám növekedését is
eredményezi. A Szobi Járási Család- és Gyermekjóléti Központ kétnyelvű, online, az idősgondozás terén
a határon átnyúló kapacitáskoordinációt elősegítő rendszert hoz létre, amely a korlátozott
férőhelyekkel, munkaerővel és anyagi forrásokkal való hatékony gazdálkodást segíti elő. Emellett
megszervezésre kerül egy mentorprogram, amelynek révén a mentorok az idősebb korosztályba
tartozó lakosok munkaerőpiacra való visszatérését segítik elő. A mentorok képzését a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat valósítja meg, míg a mentorok foglalkoztatása a Szobi Járási Család- és Gyermekjóléti
Központ feladata. Szob Város Önkormányzata egy szűrőbusz beszerzésével a térségben élők
egészségügyi állapotának javítását tűzte ki célul, amely az egyes kórképek korai felismerése révén segíti
elő – elsősorban az idősebb, kevésbé mobilis – lakosság egészségi állapotának javítását.
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Projekt azonosító: SKHU/1802/3.1/052

Projekt időtartama: 2020. június 1 – 2022. május 31.
Partner

Projekt
összköltség

Támogatás
(állami + ERDF)

Főbb tevékenységek

Bernecebaráti
Község
Önkormányzata

247 232,28
EUR

234 870,65
EUR

Szociális konyha eszközeinek beszerzése, 1
db ételszállításra alkalmas hibrid/elektromos
minibusz beszerzése felszerelésekkel,
személyi költség (menedzsment)

40 897,5 EUR

1 db elektromos/hibrid minibusz beszerzése,
elsősorban a közösségi programokhoz
szükséges személyszállítás céljára, személyi
költség (menedzsment)

Mesto Štúrovo
(Párkány)

Kemence Község
Önkormányzata

OSZMOTRING Kft.

Kemencei Tiszta
Forrás Kft.

ÖSSZESEN

43 050 EUR

155 789,99
EUR

-

148 000,48
EUR

Mosoda eszközeinek beszerzése, 1 db
szállításra alkalmas hibrid/elektromos
minibusz beszerzése felszerelésekkel,
személyi költség (menedzsment)
Berencebaráti Önkormányzata 100%-os
tulajdonában álló cég, a szociális konyha
üzemeltetője, 1 fő foglalkoztatása

-

Kemence Önkormányzata 100%-os
tulajdonában álló cég, a mosoda
üzemeltetője, 1 fő foglalkoztatása

-

-

446 072,27
EUR

423 768,63
EUR

A RE-NEWAL projekt célja olyan megosztott szolgáltatások – nevezetesen mosoda és konyha
létrehozása és működtetése, az ezekhez kapcsolódó szállítási feladatok ellátásával, illetve
személyszállítás – létrehozása, amelyek a térségbeli szociális intézményeket látják el non-profit alapon.
Ennek révén az intézmények működése hatékonyabbá válik, a többszörös kapacitások felszámolhatók,
így jelentős megtakarítás keletkezhet. A személyszállítási kapacitásokat elsősorban a projekt keretében
megvalósuló, illetve azt követően is a közösségi programokhoz szükséges személyszállítás céljára
kívánjuk felhasználni.
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Projekt azonosító: SKHU/1802/3.1/045

Projekt időtartama: 2021. január 1 – 2022. december 31.
Partner

BURDA NPO

Projekt
összköltség

61 619,28 EUR

Támogatás
(állami + ERDF)

58 538,3 EUR

Főbb tevékenységek
Eszközbeszerzés az új szolgáltatásokhoz,
kültéri edző eszközök (helyszín kialakítása),
marketing kampány, személyi költségek
(menedzsment)
7 fő foglalkoztatása

Ipolymenti
Kulturális és
Turisztikai
Társaság (IKTT)

207 028,74
EUR

196 677,29
EUR

Tájház bővítésének kivitelezése,
tervdokumentáció, közbeszerzési költségek,
eszközbeszerzés, nyílt e-kerékpártároló és
töltőállomás létesítése, személyi költségek
(menedzsment)

Bernecebaráti
Turisztikai és
Kulturális
Egyesület (BTKE)

143 873,88
EUR

136 680,17
EUR

Fecskeház felújítási munkálatai,
eszközbeszerzés, kültéri edző eszközök
(helyszín kialakítása), személyi költségek
(menedzsment)

Dunakanyar Ipoly
Börzsöny
Területfejlesztési
Nonprofit Kft.
(DIB)

103 886,66
EUR

98 692,32 EUR

Zárt e-kerékpártároló és töltőállomás
(I.damásd), 21 db elektromos kerékpár
beszerzése, kültéri edző eszközök (helyszín
kialakítása), személyi költségek
(menedzsment)
Közösségi és oktatási központ létesítése,
eszközbeszerzés tervdokumentáció,
közbeszerzési költségek, személyi költségek
(menedzsment)

Ipolydamásd
Község
Önkormányzata

266 196,80
EUR

252 886,96
EUR

ÖSSZESEN

782 605,36
EUR

743 475,04
EUR

A RE-CREATION projekt a rekreációs és közösségi tevékenységek elősegítését tűzte ki célul. A projekt
keretében bővül az ipolyszalkai Tájház, illetve létrejön az ipolydamásdi közösségi tér, amelyek
rendezvények és különböző képzések helyszíneként is fognak funkcionálni. A rekreációt és az aktív
időtöltést a helembai Burda Centrumba tervezett különféle szolgáltatások (pl. sószoba, fito szoba,
fizikoterápia), illetve az ipolyszalkai Tájházhoz telepítendő kézműves foglalkozások, a Bernecebarátin
Helembán és Ipolydamásdon kiépítendő elektromos kerékpáros infrastruktúra és kültéri edzésre
alkalmas eszközök segítik elő.
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Projekt azonosító: SKHU/1802/3.1/043

Projekt időtartama: 2020. január 1 – 2021. december 31.
Partner

Projekt
összköltség

Ipolyszalka
Önkormányzata

631 888,90
EUR

Helemba
Önkormányzata

693 785,2
EUR

Szob Város
Önkormányzata

660 990,7
EUR

Kemence Község
Önkormányzata

146 911,25
EUR

Támogatás
(állami + ERDF)

Főbb tevékenységek

600 294,45 EUR

Idősek otthona épületének kialakítása,
eszközbeszerzés, tervdokumentáció,
közbeszerzési költségek, személyi költségek
(menedzsment)

659 095,94 EUR

Burda Központ épületének kialakítása,
eszközbeszerzés, tervdokumentáció,
közbeszerzési költségek, személyi költségek
(menedzsment)

627 941,16 EUR

Idősek otthona épületének kialakítása,
eszközbeszerzés, tervdokumentáció,
közbeszerzési költségek, személyi költségek
(menedzsment)

139 565,68 EUR

Mosoda épületének kialakítása,
tervdokumentáció, közbeszerzési
költségek, személyi költségek
(menedzsment)
Szociális konyha épületének kialakítása,
tervdokumentáció, közbeszerzési
költségek, személyi költségek
(menedzsment)

Bernecebaráti
Község
Önkormányzata

236 459,95
EUR

224 636,94 EUR

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

-

-

2 370 036
EUR

2 251 534,17
EUR

ÖSSZESEN

Szakmai megvalósítást segítő társult
partner

A RE-STRUCTURE projekt jelenti az akcióterv gerincét, amelynek keretében Ipolyszalkán, Helembán és
Szobon időskori szociális ellátás számára összesen 68 férőhely létesül, amely révén az idősellátás
kínálati oldala igazodik az idősödő társadalom miatt megnövekedett kereslethez. Szintén a projekt
keretében valósul meg a mosoda épületének kialakítása Kemencén, illetve a szociális konyha
épületének kialakítása Bernecebarátiban.
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Projekt azonosító:
SKHU/1802/3.1/042
Projekt időtartama: 2020. szeptember 1 – 2021. december 31.

Partner

Szent László
Gimnázium,
Szakgimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium (Szob)

Projekt
összköltség

145 447,54 EUR

Támogatás
(állami +
ERDF)

Főbb tevékenységek

138 175,15
EUR

Kétnyelvű, 310 órás oktatási program
kidolgozása és akkreditációja, oktatási
segédanyagok készítése, 3 pilot képzés,
amelynek végén a sikeresen teljesítők
kétnyelvű bizonyítványt kapnak,
eszközbeszerzés, szakértői költségek,
személyi költségek (menedzsment)
Kétnyelvű, 310 órás oktatási program
kidolgozása és akkreditációja, oktatási
segédanyagok készítése, 3 pilot képzés,
amelynek végén a sikeresen teljesítők
kétnyelvű bizonyítványt kapnak,
eszközbeszerzés, szakértői költségek,
személyi költségek (menedzsment)

Blanka
Richtáriková –
Kurz opatrovania

36 661,99 EUR

31 162,69 EUR

ÖSSZESEN

182 109,53 EUR

169 337,84
EUR

A RE-HABILITATION projekt egyfelől a térségben újonnan létrehozandó szociális intézményi
kapacitások humánerőforrás igényét kívánja kielégíteni egy 310 órás szociális gondozói tanfolyam
révén, másrészt pedig a munkanélküliség csökkentését és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetből
induló csoportok (50 év felettiek, tartós munkanélküliek, romák stb.) foglalkoztatottságát is javítani
hivatott. A Szent László Gimnázium a képzés elméleti, míg Blanka Richtáriková a gyakorlati részét
valósítja meg.
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Projekt azonosító:
SKHU/1802/3.1/040
Projekt időtartama: 2022. március 1 – 2023. június 30.
Partner

Projekt
összköltség

CSEMADOK

51 718,15
EUR

Bernecebaráti
Turisztikai és
Kulturális
Egyesület (BTKE)

19 908,78
EUR

Ipolymenti
Kulturális és
Turisztikai
Társaság (IKTT)

Támogatás
Főbb tevékenységek
(állami + ERDF)
3 tréning szakmai koordinálása (informatikai
készségek, tradíciók ápolása, generációk
közötti párbeszéd),
3 alkalom életvezetési tanácsadás (lifecoaching) koordináció és szakértők
biztosítása
2 alkalom önkéntesség és generációk közötti
49 132,23 EUR párbeszéd – koordinációs és moderátor
biztosítása
4 alkalom közösségépítés célját szolgáló
rendezvény (kirándulás, tematikus klubok
szervezése)
Fentiekhez kapcsolódó egyes
eszközbeszerzések
Személyi költségek (menedzsment)
18 913,33 EUR

29 530,7 EUR

28 054,18 EUR

Dunakanyar Ipoly
Börzsöny
Területfejlesztési
Nonprofit Kft.
(D.I.B)

53 052,97
EUR

50 400,31 EUR

ÖSSZESEN

154 210,6
EUR

146 500,05

Tradíciók ápolása tréninghez
eszközbeszerzések,
Személyi költségek (menedzsment)
2 alkalom önkéntesség és generációk közötti
párbeszédhez kapcsolódó eszközbeszerzés
Eszközök és nyersanyagok beszerzése
kézműves foglalkozásokhoz
Személyi költségek (menedzsment)
Informatikai készségek fejlesztése 8 darab
6x2 órás képzéshez eszközbeszerzés és
szakmai szolgáltatások
Életvezetési tanácsadáshoz kapcsolódó
szolgáltatások
Személyi költségek (menedzsment)

A RE-BIRTH projekt a térség közösségi életének felpezsdítését, új közösségek kialakítását tűzte ki célul,
amellett, hogy hasznos programokat kínál elsősorban az idősebb lakosok számára (pl. informatikai
készségek fejlesztése, kézműves foglalkozások, tematikus klubok, kirándulások szervezése,
életvezetési tanácsadás, generációk közötti párbeszéd elősegítése stb.).
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A PONTIBUS ETT szerepe a RE-START akcióterv végrehajtásában
Projekt azonosító:
SKHU/1802/3.1/039

CCP

Projekt időtartama: 2019. július 1 – 2023. június 30.

Partner

Projekt
összköltség

Támogatás
(állami +
ERDF)

PONTIBUS ETT

266 012,71
EUR

252 712,07
EUR

ÖSSZESEN

266 012,71
EUR

252 712,07
EUR

Főbb tevékenységek
Az egész RE-START akcióterv koordinációja.
Az akciótervvel kapcsolatos összes, kifelé
irányuló kommunikációs feladat végrehajtása.
Kapcsolattartás a partnerekkel és a Közös
Titkársággal.
A partnerek projektmenedzseri feladatainak
támogatása.
Az egyes projektek végrehajtásának nyomon
követése és koordinációja.
A szakmai és pénzügyi beszámolók
elkészítésének és benyújtásának támogatása.
Az akcióterv végrehajtása során a megfelelő
kockázatelemzés és -kezelés biztosítása.

A CCP projekt valósítja meg a RE-START akcióterv teljes koordinációját és minden kommunikációs
feladatot ezen projekt keretében lát el a PONTIBUS EGTC. Ezen túlmenően fontos szerep hárul a
PONTIBUS EGTC-re az egyes projektek végrehajtásának nyomon követésében és koordinációjában, a
szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítésének és benyújtásának támogatásában, az egyes
projektpartnerek projektmenedzsmenti feladataihoz nyújtott támogatásban, illetve a teljes
akciótervre vonatkozó kockázatelemzések elkészítésében és a kockázatkezelés megvalósításában.
A projektmenedzsment tevékenység keretében fő feladatként az egyes projektek szerződéskötési
folyamatának, végrehajtásának, a beszámolási kötelezettségek teljesítésének segítése, felügyelete
zajlik a CCP keretein belül. Ezen felül az akcióterv minden kommunikációja a Titkárság, az Irányító
Hatóság, illetve az Első Szintű Ellenőrzés munkatársaival is a PONTIBUS ETT-n keresztül valósul meg.
Emellett a partnerek folyamatos tájékoztatását, koordinációját is a CCP keretében látjuk el, amely a
személyes, elektronikus és telefonos egyeztetéseken túl tájékoztató anyagok, dokumentumsablonok
készítését is magába foglalja.
A PONTIBUS ETT által a CCP projekt keretében elkészített kommunikációs terv tartalmazza az akcióterv
egészére vonatkozó kommunikációs feladatokon túl, az egyes projektek és az egyes projektpartnerek
tevékenységeivel kapcsolatos kommunikációt is. Ennek köszönhetően az akcióterv teljes, 4 éves
időszakára vonatkozó és minden kommunikációs elemet tartalmazó kommunikációs terv 371 tételből
áll, amelyek közt megtalálhatók a különféle projektrendezvények szervezése, a nyomtatott és online
sajtótermékekben való megjelenés, az akcióterv és az egyes projektek arculati elemeinek elkészítése,
TV spotok leforgatása és sugárzása, szórólapok és brossúrák készíttetése és még számos egyéb
megjelenési forma.
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2019. évi működési támogatás
A PONTIBUS ETT 10 millió forintot nyert el a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól a magyarországi
bejegyzésű európai területi társulások részére kiírt pályázati felhíváson, Társulás működésének
finanszírozására. A Társulás a támogatással elszámolt a KKM felé.
2020. évre ugyanebben a tárgyban kiírt pályázaton szintén 10 millió Ft támogatást nyertünk el.
***
A 2019. év folyamán a Társulás Közgyűlése 7 alkalommal írásbeli szavazás keretében hozott döntést:
a 2019. évi költségvetési terv és a 2018. évi beszámoló, a fentiekben ismertetett RE-START projekt és
a kajak-kenu úszóművekre vonatkozó pályázattal kapcsolatos, valamint a működési pályázattal
kapcsolatos döntések, egyéb titkárságot érintő kérdések kerültek elfogadásra.
A Társulás elnöki posztját az Alapszabály értelmében 2 évente Nyitra Kerületi Önkormányzat elnöke és
Pest Megye Közgyűlésének elnöke rotációban tölti be, jelképezve ezzel is a Társulás keretén belül
megvalósuló magyar-szlovák együttműködést.
A Társulás 2019 decemberi ülésén a rotációs rendnek megfelelően doc. Ing. Milan Belica, PhD., Nyitra
Kerületi Önkormányzat elnöke tölti be a következő ciklusban az elnöki pozíciót. A Társulás operatív
feladatait ellátó igazgatóvá Popovics Gábort választotta a Társulás Közgyűlése, míg a
Felügyelőbizottsági tagok magyar oldalról Ványi Lászlóné és Seltenreich József, Nyitra megye részéről
Csenger Tibor és Tolnai Csaba lettek.
A Társulás közgyűlésén elfogadásra került a 2020. évi tevékenységi terv is, amely elsősorban a
bemutatott RESTART projekt eredményes megvalósításához szükséges feladatokat, az Ipoly-menti
kisléptékű turisztikai fejlesztések lehetőség szerinti továbbvitelét és a Társulás ötödik évében az eddigi
működési tapasztalatokat felhasználva az Alapszabály finomhangolását irányozza elő.
***
A Pontibus ETT ügyvezetését 2016 óta Ing. Dušan Guťan PhD. igazgató látta el, munkáját és a
projektvégrehajtást 2 fő titkársági feladatokat ellátó munkatárs segítette megbízási jogviszonyban.
A Társulással szerződéses jogviszonyuk 2016. július 1-ével kezdődött. Dr. Bek Erika közelgő
gyermekvállalás miatt már nem tudta ellátni a titkársági feladatokat, ezért megbízási jogviszonya közös
megegyezéssel 2019. június 30-i hatállyal megszüntetésre került, helyét 2019. július 1-i hatállyal,
változatlan szerződéses feltételek mellett dr. Popovics Gábor vette át. Mgr. Silvia Sórádová a Nyitrai
Kerületi Hivatalban betöltött foglalkoztatási jogviszonyát megszüntette, azonban 2019. év végéig
továbbra is szakmai kapacitásával segítette munkánkat.
A Társulás RE-START akciótervvel kapcsolatos feladatait Silvia Molnár Hörighová, Fehér Gergely, Polák
Attila és Popovics Gábor látja el.
***
A Társulás 2019-ben is több szakmai rendezvényen képviseltette magát, ezek közül a legjelentősebbek:





ETT Műhely – Szentgotthárd, Budapest
CESCI10 konferencia
INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program RE-START TAPE indító
megbeszélés a Közös Titkársággal (kick off meeting)
2021-2027 közötti Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program
tematikus előkészítő workshopja - Selmecbánya
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2021-2027 közötti Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program
tematikus előkészítő workshopja – Budapest
INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, SKHU/1902 Felhívás
információs nap – Budapest
SMART vidék konferencia – Nyitra
ETT Műhely – Hollókő
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