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Előterjesztés
Békés Megye Képviselő-testülete 2011. június 24-i ülésére
Tárgy: Tájékoztató a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata
Egyesület (CESCI) tevékenységéről
Békés Megye Képviselő-testülete 360/2009. (XII.18.) KT. számú határozatának II. pontjában
döntött arról, hogy csatlakozni kíván a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő
Szolgálata Egyesülethez (a továbbiakban: CESCI).
A szervezet célja, hogy a közép-európai térségben a határon átnyúló együttműködésekben résztvevő
intézmények, szervezetek, önkormányzatok szövetségeként működjön és tagjainak különböző
szolgáltatásokat nyújtson, segítve ezzel együttműködésük intézményi és infrastrukturális
fejlesztéseit, és növelve az együttműködések forrásbevonó képességét.
Megalakulása óta tevékenységi köre kiterjedt a határon túli területekre is, bekapcsolódott az EGTCrendelet uniós szintű felülvizsgálatába, valamint elismert szereplőjévé vált a határon átnyúló
együttműködésekről folyó közösségi párbeszédnek.
A Békés Megyei Önkormányzat a CESCI 2010. május 5-i közgyűlésen került felvételre az
Egyesület tagjai sorába. Ezen a közgyűlésen került még felvételre jogi személyként a Demokratikus
és Nyitott Társadalomért Polgári Társulás (Csenke, SK), Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Mórahalom Város Önkormányzata, Püspökladány Város Önkormányzata, és a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Önkormányzat, valamint Rudolf Bauer, szlovák politikus, Kassa megye volt elnöke,
akinek elnökségi taggá választásáról is ezen a közgyűlésen döntöttek. A 2010. május 5-i ülésen
jellemzően az induláskori külső, belső szervezetfejlesztési feladatok kerültek napirendre. Így
elfogadásra kerültek a működéshez szükséges belső szabályzatok, továbbá az Alapszabály
tekintetében a székhelyet, az elnökség létszámát, az elnök helyettesítését, valamint az elnöki jogkör
egyes elemeinek főtitkár részére történő átadását érintő szövegrészek módosításai, illetve
kiegészítései.
A 2010. december 12-i ülésen a további tagjelöltek felvétele mellett (Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat, Nógrád Megyei Önkormányzat, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, a
Regionális Tudományi Társaság, valamint magánszemélyként Iosif Matula európai parlamenti
képviselő és Baracskayné Komonyi Angéla, EU szakértő) sor került az Alapszabály újabb
módosítására, illetve kiegészítésére részben a Felügyelő Bizottság életre hívása, részben időközi
jogszabályváltozások utánkövetése, valamint a CESCI zavartalan gazdasági, pénzügyi
tevékenységének biztosítása érdekében.
Az ülés további két fontos eseménye volt az Interreg IVB pályázat keretében, a határ menti
nagyvárosi agglomerációk fejlesztését célzó „Opening borders, connecting agglomerations” című
projektjavaslat elfogadása, valamint a több szinten szervezett, határon átnyúló együttműködéseket
támogató európai szintű szakmai segítő hálózat létrehozását deklaráló Budapesti Nyilatkozat
elfogadása.
Az Egyesület 2011. május 26-i ülésén elfogadták a 2010. évi közhasznúsági jelentést és a 2011. évi
pénzügyi tervet, megköszönték Prof. Dr. Kocziszky György elnök úr eddigi munkáját, akit 2011. év
elején a Monetáris Tanács tagjává választottak, ezért a törvényi előírások értelmében a CESCI-ben

betöltött funkcióiról lemondott. Új tagok kerültek felvételre (magánszemélyként Dr. Benedek
József, egyetemi tanár, az MTA tiszteletbeli tagja és H. Kovács Judit társadalmi megbízatású
alelnök, valamint jogi személyként az Europrojekt Egyesület, Nyíradony Város Önkormányzata,
valamint a Vidék és Területfejlesztést Elősegítő Alapítvány (VITEA)), valamint elnökké
választották Dr. Benedek Józsefet és új elnökségi taggá választották H. Kovács Juditot. Az elnökség
meghatározta a 2011. évi feladatait, melyek nagyobbrészt a 2010. évi feladatok folytatását jelentik,
úgymint a szervezetfejlesztés, a működés gazdasági feltételeinek biztosítása, finanszírozási
lehetőségek feltárása, a taglétszám növelése, az Egyesület ismertségének és elfogadottságának
további növelése mind belföldön, mind az Európai Unió területén, a médiában történő megjelenés
folyamatos biztosítása, valamint a határon átnyúló kezdeményezések szakmai támogatásának
fejlesztése.
Az EU elnökségi félév legjelentősebb rendezvénye a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
által szervezett EGTC és több szintű kormányzás című konferencia volt, melyen az Egyesület
főtitkára is előadást tartott a szakmai háttérszervezeteket bemutató panelban.
2011. első félévében pályázati forrásból két szakmai rendezvényt szerveztek: április 1. és 3. között a
Kárpát-medencei magyar térségfejlesztők negyedik műhelyét a kárpátaljai (Ukrajna) Antalócon,
valamint április 15. és 17. között a második mezőségi fejlesztési műhelyt az erdélyi Szamosújváron.
Előbbin a helyi értékekre alapozott vidékfejlesztés, utóbbin egy civil szakmai hálózat kiépítése volt
a téma. Mindkét rendezvény sok érdeklődőt vonzott.
A CESCI munkaszervezete számos EGTC létrehozását segíti. Többek közt ilyen a CETC (Középeurópai Közlekedési Folyosó), a Pons Danubii EGTC (székhely: Komárno) az Arrabona EGTC
(székhely: Győr), az RDV EGTC (várható székhely: Tatabánya) és a „Rákóczi” EGTC (várható
székhely: Miskolc) „Ér-Kraszna” EGTC(várható székhely: Nyíradony)
Az Egyesület folyamatosan részt vesz az EGTC Munkacsoport, a Nagy sebességű vasúti
munkacsoport, valamint a Határon átnyúló fejlesztések jogi hátterét rendező Munkacsoport szakmai
konzultációin, és igyekszik bekapcsolódni a határ menti együttműködések szempontjából fontos
tervezési folyamatokba. 2011-ben a magyarországi egészségügy stratégiai átalakítását megalapozó
Semmelweis Terv vitairatára tettek észrevételeket.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a következő
határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Békés Megye Képviselő-testülete elfogadja a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai
Segítő Szolgálata Egyesület (CESCI) 2010. május 5-től 2011. május 26-ig tartó tevékenységéről és
közgyűléseiről készült tájékoztatót.
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