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A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK KÖZLEMÉNYE AZ EGYESÜLETEK ÉS
ALAPÍTVÁNYOK LÉTESÍTŐ OKIRATÁNAK AZ ÚJ PTK. SZERINTI
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2016
Minden olyan egyesületnek és alapítványnak kell módosítani a létesítő okiratát,
amely
- 2014. március 15. napján (az új Ptk. hatálybalépésekor) nyilvántartásba
bejegyzett, illetve
- 2014. március 15. napján nyilvántartásba vétel alatt állt.
Kizárólag olyan esetekben nem szükséges a létesítő okirat módosítása, ha az
alábbi követelmények fennállnak:
-

Egyesület esetében nem kell módosítani az alapszabályt abból az okból,
hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét, és azok
lakóhelyét vagy székhelyét.
Ugyancsak nem kell a létesítő okiratot módosítani, ha az nem ütközik az új
Ptk. kötelező rendelkezéseibe.
Az egyesület és az alapítvány a létesítő okiratát az új Ptk.-val
összefüggésben nem köteles módosítani, ha az csak azért lenne szükséges,
mert abban olyan hivatkozások, utalások és elnevezések szerepelnek,
amelyek az új Ptk. és a létesítő okirat tartalmát érintő más törvény
rendelkezéseinek már nem felelnek meg. Ha azonban a létesítő okirat
egyéb okból módosul, a szervezet az ilyen változásokat is köteles azon
átvezetni.

A létesítő okirat iránti módosítási kérelmet az alábbiak szerint lehet benyújtani:
A létesítő okirat – az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő – módosítását
változásbejegyzési kérelemként kell benyújtani a nyilvántartó törvényszékhez. A
kérelem mellékleteként be kell nyújtani a módosított létesítő okiratot, továbbá
egyesület esetén csatolni kell a döntéshozó szerv alapszabály-módosításról
határozatot hozó ülésének jegyzőkönyvét és jelenléti ívét is.
Egyesület esetében a változásbejegyzési eljárásban kérelmező maga az
egyesület, alapítvány tekintetében pedig a változásbejegyzést az alapítói jogok
gyakorlására jogosult személy(ek) kérheti(k).
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A 2015. január 1. napjától hatályos kérelem-formanyomtatványok letölthetők az
Országos Bírósági Hivatal honlapjáról. (http://birosag.hu/allampolgaroknak/civilszervezetek/civil-nyomtatvanyok)
A változásbejegyzés iránti kérelmeket papír alapon (postai úton, személyesen,
gyűjtőláda útján) vagy elektronikus úton lehet/kell előterjeszteni.
A beadványokat kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő a magán
nyugdíjpénztárak, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, a hitelintézetek
önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapjai, a köztestületek, a
kölcsönös biztosító egyesületek, a hegyközségek, a pártok, az országos sportági
szakszövetségek és a szövetségek. Továbbá kizárólag elektronikusan lehet
előterjeszteni a kérelmeket és beadványokat, ha a kérelmező jogi képviselővel
jár el vagy a kérelmező az egyszerűsített nyilvántartási eljárás lefolytatását kéri,
valamint ha a szervezet közhasznú jogállású.
Az egyesületek
illetékmentesek.

és

alapítványok

nyilvántartási

eljárásai

továbbra

is

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét arra, hogy azon szervezet, amelynek a
létesítő okirata 2016. március 15-ét követően nem felel meg az új Ptk.
rendelkezéseinek, törvénysértően fog működni, és az ügyészség törvényességi
ellenőrzési eljárást indíthat ellene. A létesítő okirat módosításának elmulasztása
bírság jogkövetkezményét nem vonja maga után.

CIVIL JELÖLTÁLLÍTÁSI RENDSZER
A közelgő elektori gyűléssel kapcsolatban több felhívást is intéztünk a Tolna
megyei szervezetekhez. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a szervezetek éljenek
demokratikus, állampolgári jogukkal, és lehetőség szerint szavazzanak, melyre a
megye kormányablakaiban lesz lehetőség. Ahhoz, hogy egy szervezet elektort
tudjon állítani és ezáltal szavazhasson, az EPER rendszerben egy rövid adatlap
kitöltésével lesz lehetősége. Az adatlapok kitöltésével és a jelöltállítási
folyamattal kapcsolatban továbbra is várjuk a kérdéseket, illetve honlapunkon
egy szemléltető ábrával próbáljuk érthetőbbé tenni a folyamatot.
Jelentkezési határidő: 2016. február 24.
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KÖSZÖNET A CIVILEKNEK A KÖZÖSSÉG SZOLGÁLATÁÉRT
A közösség szolgálatáért mondtak köszönetet február 1-én Szekszárdon,
a Vármegyeházán. Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete és a Bazsonyi
Arany Mecénás kitüntető díjakat adta át Fehérvári Tamás, a megyei
közgyűlés elnöke és Fülöp Attila helyettes államtitkár.
Búvár Kund legendája a civil kurázsi története. Egy olyan embernek a története,
aki egy a sok közül, és aki önként vállalt egy nehéz feladatot. Fehérvári Tamás, a
Tolna Megyei Közgyűlés elnöke szerint ma is ilyen hősökre van szükség, legyen
szó hátrányos helyzetűek megsegítéséről vagy faluszépítésről, hiszen az állam
hiába gondoskodó, nem minden esetben tudja mentorálni a legkisebb ügyeket. A
hagyományos Civilek napi díjátadó ünnepségen azt is mondta: a civilek továbbra
is számíthatnak a megyei önkormányzatra. Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete
és a Bazsonyi Arany Mecénás kitüntető díjakat Fehérvári Tamás Fülöp Attilával
adta át. A nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes
államtitkár köszöntőjében Ferenc pápa bejelentésére hívta fel a figyelmet, mely
szerint Magyarországon rendezik meg a következő nemzetközi eucharisztikus
világkongresszust 2020-ban. A politikus szerint egy ilyen hírnek akkor is tudni
kell örülni, ha valaki nem római katolikus. Ugyanezt az együvé tartozást fejezik
ki a civil szervezetek. Fülöp Attila hangsúlyozta a civileknek az önkéntességben
van az erejük, közösséget építenek, és sokszor ők jelentik a visszacsatolást a
kormányzat munkájához.
Dr. Say István, a bíráló bizottság szakmai vezetője elmondta, idén jó két
tucatnyi, a legkülönbözőbb területeken tevékenykedő szervezet pályázott. A
választásnál – sporthasonlattal élve – voltak hosszabbítások, és előfordult, hogy
a tizenegyesek döntöttek. A bizottságnak idén is nehéz feladata volt, hiszen az
almát kellett a körtével összehasonlítania. Dr. Say István – utalva Fülöp Attila
beszédére – azt is elmondta: úgy adódott, hogy az irgalmasság évében egy
segítő szervezet kapta a fődíjat. Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete a Tolna
Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesülete, mely közel kétszáz tagot számlál. „Egy
csipet megelőzés többet ér, mint száz mázsa gyógyítás” – ennek szellemében
végeznek felvilágosítást, szervezik havi klubfoglalkozásaikat. Az egyesület tavaly
anyagi gondok miatt majdnem megszűnt, holott tevékenységére igen nagy
szükség van. Ez is mutatja, milyen fontos azoknak a támogatóknak a szerepe,
akik a sajátjukból adnak.
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A megyei önkormányzat Bazsonyi Arany Mecénás-díja minden évben köszönet az
önzetlenségért. Az elismerést Amrein Károly, a Dél-dunántúli Közlekedési
Központ Zrt. operatív igazgatója érdemelte ki. Vezetőként és magánemberként
hosszú évek óta támogatja a közösséget. Mindegy, hogy kultúráról vagy sportról,
esetleg gyerekek kirándulásáról beszélünk, többször állt egy-egy jó ügy mellé.
Két különdíjat is megítélt a zsűri
A „Tolna megye természeti értékeiért” Alapítvány 1995-től működik. Munkájuk
része a felvilágosítás, az oktatás, védelemre javasolható területek felkutatása és
vizsgálata, védett területek őrzése, ifjúságnevelés, fokozottan védett fajok
védelmi és telepítési munkája, sérült, beteg állatok mentése, természetvédelmiés szaktáboroztatás, erdei iskola működtetése. A Mözsi Német Nemzetiségi Klub
negyed százada alakult a nemzetiségi kultúra ápolására, népviseletének országvilág számára történő közkinccsé tételére. Táncosai számtalan alkalommal
arattak sikert itthon és külföldön is, nem akármilyen énekkarral rendelkezik, és
fontosnak tartja az ifjúság nevelését.
Az ünnepségen Gárdi Csaba, a Kölesdi Közéleti Egyesület vezetője is beszélt. A
szervezet 2013-ban kapott díjat, mely addigi tevékenységük elismerése volt, de
kötelezettséget is jelentett méltónak maradni a címhez.

EURÓPA A POLGÁROKÉRT – CIVIL SZERVEZETEK PROJEKTJEI
Milyen projekteket támogat?
– a transznacionális partnerségek által előmozdított projektek
– a polgárok közvetlen részvételét biztosító projektek
– az európai szakpolitikákhoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek keretében
különböző háttérrel rendelkező polgárok találkozására alkalmat adó projektek
Ez a projekt valamennyi szakaszában és minden intézményes partnerrel
megvalósítható, és az alábbiakra terjed ki:
– menetrend-kialakítási tevékenységek
– érdekképviselet az előkészítési szakaszban és a szakpolitikai javaslatokkal
kapcsolatos tárgyalások során
– a végrehajtás alatt álló kezdeményezésekkel kapcsolatos visszajelzés
A program célja:
A projektek a program helyi és uniós szintű prioritási témáival kapcsolatos közös
intézkedésre vagy vitára hívják fel a polgárokat.
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A jó projektek:
– kiterjednek a program éves prioritási témáival kapcsolatos elmélkedés, viták
vagy más tevékenységek ösztönözésére és szervezésére
– európai szintű együttműködés és koordináció eredményeként felmerülő
konkrét megoldásokat javasolnak
– konkrét kapcsolatot biztosítanak a fent említett uniós döntéshozatali
folyamattal
– nagyszámú polgárt vonnak be a megvalósításba
– arra törekednek, hogy megalapozzák vagy ösztönözzék a területen aktívan
működő számos szervezet közötti hosszú távú kapcsolatok kialakítását
A civil társadalmi projekteknek az alábbi háromféle tevékenység közül
legalább kettőt tartalmazniuk kell:
– A társadalmi szerepvállalás és a szolidaritás előmozdítása
– Véleménygyűjtés
– Önkéntesség
Pályázók:
Nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási,
kulturális és kutatóintézeteket.
Partnerek:
Helyi / regionális állami hatóságok vagy nonprofit szervezetek, ideértve a civil
társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális vagy kutatóintézeteket, a
testvérvárosi bizottságokat és hálózatokat.
Partnerek száma:
A projektben legalább három támogatható ország szervezeteinek kell
szerepelnie, amelyek közül legalább egynek uniós tagállamnak kell lennie.
Költségvetés:
Maximális támogatási összeg projektenként: 150.000 euró
A projekt Helyszíne:
A tevékenységeket a projektben részt vevő támogatható országok
valamelyikében kell megrendezni.
Támogathatósági időszak:
A projektet a vonatkozó támogathatósági időszak során meg kell kezdeni, az
adott pályázat beadási határidejétől függően.
A projekt időtartama:
A projekt maximális időtartama: 18 hónap
Benyújtási határidő: 2016. március 1.
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Támogathatósági időszak: a tevékenységeknek kötelezően meg kell
kezdődniük a határidővel azonos év augusztus 1-je és a határidőt követő év
január 31-e között.
A pályázatokat legkésőbb a pályázati (benyújtási) határidő utolsó napján,
közép-európai idő (CET) szerint 12:00 óráig kell benyújtani!
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