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A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata
elnökségének 2016. évi beszámolója a 2017. április 25-i rendes közgyűlés számára

Tisztelt Közgyűlés!

Az Elnökség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő.
A 2016. évben az Elnökség – igazodva a közgyűlések csökkenő számához – csak egy ülést tartott,
május 19-én. Rendkívüli döntési helyzetek nem adódtak, így további ülésre nem került sor.
A megtartott ülésen az Elnökség elsődleges feladata továbbra is a Közgyűlés elé kerülő előterjesztések
áttekintése és véleményezése volt, de e mellett a CESCI-vel közös célokat megfogalmazó
együttműködő szervezetek (CESCI Balkans és CESCI Carpathia) kapcsolódó szakmai és pénzügyi
tevékenységét is áttekintette, továbbá vezetőségi tagot jelölt nemzetközi szervezetbe.
A májusi ülésen az Elnökség megvitatta és közgyűlés általi elfogadásra javasolta az éves beszámolót, a
közhasznúsági mellékletet, valamint a 2016. év eleji munkaszervezeti tevékenységet, továbbá
elfogadta a CESCI Alapszabályának – bíróság által kért – pontosító módosításait.
Az Elnökség kiemelten foglalkozott a CESCI Balkans és CESCI Carpathia szervezetekkel való
együttműködéssel, hiszen itt a CESCI saját működési feltételeinek biztosítása mellett külső
szervezetek támogatása is szóba került. A meghozott határozatok keretében javasolta a CESCI Balkans
további támogatását, egyúttal a CESCI tagként való belépését javasolta a CESCI Carpathia
szervezetébe.
Fontos részét képezte az ülésnek a 2016. évi munka- és pénzügyi terv áttekintése és elfogadása, amely
mellett stratégiai kérdésként került napirendre dr. Gál András Levente alelnök ajánlása a CECICN
irányító testületébe. A felvetést az Elnökség tagjai - a jelölt értelemszerű tartózkodása mellett egyhangúlag támogattak. Azóta megtörtént a választás is, amely alapján az alelnök helyet kapott az
irányító testületben. Az elnyert pozíció a CESCI nemzetközi elfogadottságát segítheti a jövőben.
Összességében az Elnökség 2016-ban is támogatta az előző évek irányvonalát, melynek egyik
sarkalatos része a CESCI nemzetközi színtéren való térnyerése. Úgy ítéljük meg, hogy az Elnökség
tagsága testületileg és egyéni aktivitással is segítette ezt a folyamatot.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására!
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