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ÁTADTÁK A CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUMOK
2016. ÉVI MEGBÍZÓLEVELEIT
Alapítványok, egyesületek, nonprofit vállalkozások és önkéntesek munkáját
segítő Civil Információs Centrumoknak szóló megbízóleveleket adtak át 2016.
március 2-án, Budapesten.
A megbízóleveleket Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
(EMMI) parlamenti államtitkára, Soltész Miklós, Egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára és Fülöp Attila, Nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár nyújtotta át.
A „Civil Információs Centrum” címet 2012-ben alapították, idén harmadik
alkalommal nyerte el egy fővárosi és megyénként egy-egy, tehát összesen húsz
pályázó. A kiválasztott szervezetek sokoldalú, gyakorlati segítséget nyújtanak
más civil szervezeteknek, szakmai tanácsokat adnak közhasznúsági és pénzügyi
területen, valamint pályázati kérdésekben, ezzel hozzájárulnak a civil
szervezetek megerősödéséhez és együttműködésük hatékonyabbá tételéhez. A
címet Tolna megyében a program kezdete óta a Lakható Szekszárdért Közhasznú
Egyesület viseli.
A Civil Információs Centrumok létrehozásának törvényben meghatározott célja a
civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk
erősítése, és az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások
felhasználására vonatkozó tanácsadás a szabályszerűség fokozottabb biztosítása
érdekében. Feladataik közé tartozik a külhoni magyar partnerségi kapcsolatok
elősegítése is.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Akadémia utcai épületének Tükörtermében
tartott átadó ünnepségen a Tolna Megyei Civil Információs Centrum
megbízólevelét Réger Balázs, egyesületünk elnöke vette át.

HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS
Örömmel értesítjük a civil szervezetek képviselőit, hogy az Országgyűlés
megtárgyalta a T/9379 számú törvényjavaslatot, mely kiemelt jelentőséggel bír
az egyesületek és alapítványok számára. A törvényjavaslat szerint a korábbi,
2013. évi CLXXVII. törvény 11. § (1) bekezdése helyébe (miszerint 2016. 03.15ig módosítani kell az alapszabályt) a következő rendelkezés lép: "A Ptk.
hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett, illetve a 9. § (1) bekezdése szerint
bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány 2017. március 15. napjáig
köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és
szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk.
szabályainak."
Az törvénymódosítás benyújtásának legfőbb indoka az volt, hogy a több mint
81000 bejegyzett civil szervezetnek a 65%-a nem tett eleget törvényi
kötelezettségének. A Törvényszék becslése szerint ez az arány Tolna megyére is
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helytálló lesz, hiszen tavaly év végén 1300-1400 civil szervezet nem módosította
a létesítő okiratát - az új Civil törvénynek [2011. évi CLXXV. törvény] vagy az új
Polgári Törvénykönyvnek [2013. évi V. törvény] megfelelően.
Ennek tükrében, a Tolna Megyei Civil Információs Centrum kéri a Tolna
megyében bejegyzett civil szervezetek képviselőit, hogy a létesítő okiratukat a
lehető leghamarabb módosítsák!
Ezúton is kérünk minden civil vezetőt, hogy - aki még nem tett eleget a
kötelezettségének - ne várjanak a határidő végéig, hiszen a tapasztalat azt
mutatja, hogy az ügyvédek január-február tájékán már nem tudják elvállalni az
összes felkeresést!

A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) tagjainak megválasztására
összehívott elektori gyűlések eredményei
2016. március 7-én lezajlott a NEA civil szervezetek által választott
testületi tagjainak, azaz a Tanács és az öt kollégium 3-3 tagjának
választása
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 72. § (2)
bekezdése értelmében a választáson azon jelöltek indulhattak, akik a
szimpátiaszavazás során a jelen lévő elektorok tíz százalékának
támogatását elnyerték.
NEA Tanács civil delegált tagjai:
Zsigmond József
Lakner Gábor
Nagy Péter
NEA Nemzeti Összetartozás Kollégium civil delegált tagjai:
Dr. Kondra Laura
Dr. Nagy Gábor Dániel
Leitert-Kiss Anna
NEA Új Nemzedékek Jövőjéért Kollégium civil delegált tagjai:
Janzsó Ádám
Herczegné Szabó Marianna
Tardi Tamás Ákos
NEA Mobilitás és Alkalmazkodás Kollégium civil delegált tagjai:
Szöllősi Balázs
Horváth Zoltán
Tóthné Tóth Anna
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NEA Közösségi Környezet Kollégium civil delegált tagjai:
Dr. Cseszregi Tamás
Vajda Árpád
Binszki Alexa
NEA Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium civil delegált tagjai:
Udvaros Renáta
Hegedűs Zsolt
Kertész-Bojárszky Eszter

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
1) A nemzetközi „Auchan az Ifjúságért Alapítvány” 20 éves fennállása
alkalmából pályázatot hirdet a Magyar Adományozói Fórum és az Ökotárs
Alapítvány közreműködésével magyarországi civil szervezetek számára. Az
„Együtt az ifjúságért!” pályázati program keretén belül 20 pályázó
összesen 170.000 euró támogatást nyerhet el. A pályázat célja, hogy a
társadalomra
nézve
különösen
hasznos,
az
Auchan
áruházak
vonzáskörzetében, nehéz helyzetben élő 5-25 éves fiataloknak szóló
projektek megvalósulását segítse. A civil szervezetek a program honlapján
keresztül 2016. április 30-ig pályázhatnak.
2) A TESCO-GLOBAL Zrt. a Magyar Adományozói Fórum közreműködésével
idén első alkalommal hirdeti meg Ön választ, mi segítünk című
pályázatát, melynek célja a helyi közösségek támogatása.
A program a vásárlók bevonásával, az alábbi feltételekkel zajlik.
A pályázati felhívás célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő
helyi közösségek támogatása.
Pályázni az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan lehet (a felsorolás példa jellegű,
nem kizárólagos):
1. A lakókörnyezet megszépítésére irányuló kezdeményezések
támogatása – a környezet szépítése és védelme a helyi közösség
részvételével; a közösségi élet fejlesztése,
2. Oktatás, képességfejlesztés gyermekek, fiatalok számára
3. Egészséges életmód, egészségmegőrzés
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A PÁLYÁZÓK KÖRE:
A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és
szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő
feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából
alakult nonprofit szervezetek, amelyek függetlenek a helyi, regionális és központi
kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint
for-profit szervezetektől. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem
tekinthetők civil szervezeteknek.
A PÁLYÁZAT FONTOS DÁTUMAI:





pályázati projektek benyújtása: 2016. március 7. és április 3. között;
pályázati projektek kiválasztása: 2016. április 3. és 2016. április 25.
között;
vásárlói szavazás a körzetenkénti 3 kiválasztott projektre: 2016. május
11. és június 7. között;
győztes pályázatok kihirdetése: 2016. június 13-ai héten.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE:
Pályázatot 2016. április 3-ig (24:00) a http://kozosseg.tesco.hu oldalon
található online pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani.
A PÁLYÁZATI PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA:




A rendelkezésre álló keret: 26.800.000 Forint
Az egy pályázó által elnyerhető adomány összege: 400.000 Forint
A nyertes pályázatok száma: 67 darab

A pályázati projekt futamideje: 2016. július 1-től és 2017. április 30-ig.
A nyertesek kötelesek a projektet 2016. október 31-ig megkezdeni, és 2017.
április 30-áig lezárni.
3) Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához
kapcsolódó programok megvalósítása / MMA-16-P
A pályázat célja
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló
2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti
élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek
védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok
megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek
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megerősítéséhez, az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek
60. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósításához nyújt jelen
pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.
A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás
összegének alsó határa 300.000 forint. Az elnyerhető támogatás összegének
felső határa 1.000.000 forint. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását
a támogató nem írja elő.
A támogatottak köre:
(Az alábbi szervezetek nyújthatják be pályázatukat):
Az MMA fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére támogatásban részesíthető: az
államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli szervezet, az MMA tv.ben nevesített művészeti ágak területén működő civil szervezet, amelyet az arra
jogosult bíróság 2015. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az
alapszabályának, illetve alapító okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen
folytatja, továbbá természetes személy. Amennyiben a pályázó természetes
személy abban az esetben a támogatási összeg utalása kizárólag
utófinanszírozással történhet.
A pályázatok beadásának határideje: 2016. március 31.

5

