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A Sajó-Rima Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Társulás (a
továbbiakban: Sajó-Rima ETT) Alapszabályának X. cikkelye rendelkezik a csoportosulás
vagyonáról, valamint a tagok pénzügyi hozzájárulásáról. A X. cikkely 4. pontja kimondja,
hogy a tagdíj összegét – az alapítástól számított második évtől, azaz 2015-től kezdődően – a
Sajó-Rima ETT-nek a tárgyévben megtartott első közgyűlése határozza meg. A Sajó-Rima
ETT rendkívüli közgyűlése 2015. április 14-én kelt 8/2015. számú határozatában az éves
tagdíjat 1.500 (egyezerötszáz) euróban állapította meg, melyet a társulásban érintett
önkormányzatok képviselő-testületeinek külön-külön határozatban szükséges megerősítenie.
Az ETT-k éves működésének finanszírozására irányuló pályázatot ez évtől
kezdődően a Külügyminisztérium írja ki. A 2015. évi működési pályázat beadási
határideje 2015. április 24. napja, a pályázat által lefedett támogatási időszak 2015. június
1. – 2016. május 31. A Sajó-Rima ETT az igényelhető legmagasabb támogatási összeget,
azaz 20 millió forintot kívánja lehívni, melynek megpályázásához 10% önrész biztosítása
és igazolása szükséges. Az önrész fedezete a közgyűlés fenti határozatában rögzített,
tagonként 1.500 euró, azaz a négy érdekelt önkormányzat (Ózd, Putnok, Rimaszombat,
Tornalja) esetében mindösszesen 6.000 euró.
A feladatnak a korábbi Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól történő
átvétele csúszást eredményezett a működési támogatás eredeti ütemezésében, ezért – a többi
határ menti csoportosuláshoz hasonlóan – a Sajó-Rima ETT és az abban érintett
önkormányzatok képviselő-testületei is soron kívül tárgyalják a tagdíj kérdését. Az április
24-i pályázati határidő betartása miatt a képviselő-testületnek a Sajó-Rima ETT közgyűlési
határozatát megerősítő döntése halaszthatatlanul fontos.
Az előterjesztés 1. melléklete a Sajó-Rima ETT Közgyűlése határozatának
jegyzőkönyvi kivonata.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen!

előterjesztés 1. melléklete

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (IV. 23.) határozata

a Sajó-Rima ETT 2015. évi tagdíj összegének jóváhagyásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyban készült előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a Sajó-Rima ETT Közgyűlése által 8/2015. (IV.14.) határozattal
elfogadott 2015. évi tagdíj összegét 1.500 (egyezerötszáz) euróban jóváhagyja.

Határidő folyamatos:

döntést követően azonnal
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Pénzügyi Osztály vezetője

