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ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, sikerekben gazdag új
esztendőt kívánunk a CIC minden munkatársa nevében!
Irodánk idén december 20. 12:00-ig tart nyitva, de csak a személyes
ügyfélfogadás szünetel, telefonon és e-mailben továbbra is állunk rendelkezésre,
a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatival kapcsolatban az ünnepek
alatt is folyamatosan elérhetőek leszünk. Kérjük Önöket, hogyha bármilyen
jellegű kérdésük van, forduljanak hozzánk bizalommal.
Nyitás: 2018. január 3, 8.00 óra.
Telefon: 70/415-3290 vagy 70/415-3360 ; E-mail: cic@tolna.net

NEA-18
Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelent az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap
Kollégiumainak a 2018. évre vonatkozó, NEA-18-M jelű "Civil szervezetek
működési célú támogatása 2018." című pályázati kiírása.
A pályázat célja a magyar nemzeti civil önszerveződés működésének
támogatása, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi
szerepvállalásainak kiteljesedésében való segítése, a civil szervezetek működési
költségeihez való hozzájárulása és finanszírozása révén.
A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatok lebonyolításával
feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

kapcsolatos

A NEA-18-M jelű működési kiírás egységes szerkezetben, egy pályázati kiírás
keretében jelent meg.
A pályázatokat legkésőbb 2018.01.15 és 2018.01.18 között, a pályázati kiírásban
megadott, kollégiumonként eltérő időpontokban, az Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.
A felhívások a http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok/ oldalon érhetők el.
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FELHÍVÁS
Felhívjuk a szervezetek képviselőinek figyelmét, hogy a bírósági kivonatok és a
törvényszéktől esetlegesen kikérni kívánt alapszabály, alapító okirat másolatok
2017. november 1-től díjkötelesek, áruk egységesen 100 Ft/oldal áron kerültek
meghatározásra. A díjat 100 Ft-os illetékbélyeggel kell megváltani, mely a
postán szerezhető be, így kérünk mindenkit, hogy a közelgő pályázatokra való
tekintettel – ahol a kivonatok kötelező mellékletei – illetve a cégkapus
regisztrációk miatt a törvényszékre már a megvásárolt illetékbélyeggel
érkezzenek a gyorsabb ügyintézés érdekében.

VÁLTOZÁS
Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 2017. február 28
napjáig hatályos 11. § (1) bekezdése szerint a civil szervezet működése felett az
ügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorolt.
A civil szervezetek feletti általános jellegű ügyészi ellenőrzési jogkör 2017.
március 1. napjával megszűnt.
Ezzel összefüggésben változott a Civil törvény 30. § (1)-(3) bekezdéseibe foglalt,
a civil szervezet beszámolójával, illetve a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos
kötelezettségeinek elmulasztása esetén alkalmazandó jogkövetkezmény is.
2017. március 1. napját megelőzően amennyiben a civil szervezet a
jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint
közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő 5.
hónap utolsó napjáig nem helyezte letétbe és nem tette közzé a törvényben
meghatározott módon, és azt egy éven belül nem pótolta, a bíróság
törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesítette az ügyészséget.
2017. március 1. napjától kezdődően a fent körülírt kötelezettség elmulasztása
esetén a bíróság a Cnytv. 37. § (2) bekezdésében megállapított mértékű
pénzbírsággal sújthatja a civil szervezetet. A pénzbírság mértéke 10.000 forinttól
900.000 forintig terjedhet.
A Szekszárdi Törvényszék a Fenntartható Fejlődés Program 2 Vezetői Program
keretében Intézkedési tervet dolgozott ki, melynek során megállapította, hogy a
megyénkben nyilvántartott 2065 civil szervezetből 590 civil szervezettel szemben
nincs szükség intézkedésre. A fennmaradó 1475 civil szervezet közül 320 civil
szervezet a 2015. évi, 1155 civil szervezet a 2016. évi mérlegét tette le utoljára.
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Megállapítható tehát, hogy 1155 civil szervezet teljesen időszerű, és a 2015. évi
mérleget letevő civil szervezetek sem sújthatók még pénzbírsággal, hiszen a
2016. évi mérleget 2017. május 5. napjáig kellett volna közzétenni, így a Civil
törvény 30. § (5) bekezdésében foglalt egyéves türelmi idő nem telt még el.
Mivel az Országos Bírósági Hivatal által rendelkezésre bocsájtott lista csak azt
tartalmazza, hogy a civil szervezet utoljára melyik évi beszámolóját tette közzé,
a program keretében az még vizsgálat tárgyát képezi, hogy az 1475 civil
szervezetből mennyi az, amelyik 2012. évtől – az alapítás évét értelemszerűen
figyelembe véve – minden évben eleget tett a civil szervezetek mérlegletételi
kötelezettségének.
Azokkal a civil szervezetekkel szemben, amelyek valamelyik évben vagy években
elmulasztották mérlegletételi kötelezettségüket, a bíróság felhívó végzést bocsájt
ki a mulasztás pótlása érdekében. Amennyiben a végzésben megszabott határidő
eredménytelenül telik el, és a civil szervezet névjegyzékbe történő betekintést
követően továbbra is az állapítható meg, hogy a beszámoló nem került
közzétételre, sor kerül a pénzbírságot kiszabó végzés meghozatalára, illetve az
időközben tapasztalt esetleges kézbesítési akadályok miatt törvényességi
felügyeleti eljárás indítására hivatalból.
Az 1475 civil szervezetből álló lista átszűrése folyamatban van, azt a bíróság
jelenlegi erőforrásai mellett 2017. december 31. napjáig befejezi, illetve sor kerül
a felhívó végzések kiadásra is.
FELHÍVÁS
A Tolna Megyei Önkormányzat felhívása a megyében működő civil szervetek felé:
„A Tolna Megyei Önkormányzat elismerve a civil szféra megyénk közéletében
betöltött kiemelkedő szerepét, felkéri Önt, tegyen javaslatot – „Az Év Tolna
Megyei Civil Szervezete” és a „Bazsonyi Arany Mecénás Díj” elismerő címek
elnyerésére.
Javasolni lehet azon Tolna megyei civil szervezeteket, melyeket a bíróság
nyilvántartásba vett. Nem javasolhatóak a közalapítványok.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
Ajánlás „Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete” címre
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1. A jelölő szervezetre/személyre vonatkozó adatokat (szervezet neve,
postacíme, e-mail címe, vezetőjének neve, elérhetősége, kapcsolattartó
személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe)
2. A javasolt szervezet adatait (neve, elérhetősége), tevékenységének rövid
bemutatását.
3. Indoklást arra vonatkozóan, miért tartaja érdemesnek a javasolt
szervezetet a díj elnyerésére.
4. Amennyiben rendelkezik a tevékenységet alátámasztó fényképekkel,
újságcikkel, úgy kérjük azt mellékelni.
A javaslat 1-3. pontját adatlapon kell kitölteni. A 4. ponthoz szükséges
dokumentumokat az adatlap mellékleteként kell beküldeni.
Ajánlás a „Bazsonyi Arany Mecénás díj” címre
1. A jelölő szervezetre/személyre vonatkozó adatokat (szervezet neve,
postacíme, e-mail címe, vezetőjének neve, elérhetősége, kapcsolattartó
személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe)
2. A
javasolt
személy,
vállalkozás
adatait
(neve,
elérhetősége),
tevékenységének rövid bemutatását, indoklással.
A javaslati adatlap letölthető: tolnamegye.hu
A javaslatot zárt borítékban postán, vagy személyesen lehet benyújtani a
következő címre:
Tolna Megyei Önkormányzat
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Pf.: 82.
A borítékra kérjük írják rá:
„Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete”
„Bazsonyi Arany Mecénás díj”
A benyújtás határideje: 2018. január 12. péntek
Elnyerhető: „Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete” cím és 100.000 Ft összegű
támogatás, valamint a „Bazsonyi Arany Mecénás díj”.
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Az ünnepélyes eredményhirdetésre várhatóan 2018. február 1-én,
csütörtökön kerül sor.
Kérem segítse, hogy e díjakkal is hozzájárulhassunk a civil szervezetek
társadalmi elismertségéhez, illetve a támogatással közelebb kerüljenek céljaik
megvalósulásához.”
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